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António Matos Ferreira

Nestes últimos dois meses o país tem vivido em sobressalto por causa da denominada questáo de
Timor. O impacto das imagens televisionadas do massacre no cemitério de StWruz, criou uma implicação
emotiva dos portugueses em relação a uma situação com mais de dezasseis anos, mas que desta vez
entrou nas casas das pessoas. Necessidade de ver para crer!
As notícias e as imagens de jovens timorenses feridos e assassinados, trouxe para a ribalta, entre nós,
uma geração de jovens portugueses motivados: descobrindo formas organizativas e de solidariedade,
dando ocasião a um empenhamento por uma causa que, embora distante, tem uma grande proximidade;
implicando um posicionamento no interior da própria realidade portuguesa. Porém, este protagonismo,
constituindo uma significativa mobilização, não deixa de revelar alguma simplificação do problema, escondendo mesmo - aqui e ali - um nacionalismo discutível.
Tem havido momentos de convergência e de unidade activa. Contudo, a questão de Timor envolve
níveis distintos de problemática, o que não é secundário para o desenvolvimento da consciência daqueles
que hoje se empenham nesta causa, como também para o modo de perspectivar as acções que poderão
manter viva uma luta até ao momento em que o Povo Timorense sinta que o seu futuro poderá ser construido de um modo autónomo e livre.
Neste contexto, desencadeou-se um debate, centrado na questão de Timor, entre diversos sectores
católicos e entre estes com outros da opinião pública, expressivos de várias sensibilidades político-culturais
existentes na sociedade portuguesa. Certas questões levantadas, e o modo como foram abordadas,
revelam equívocos existentes quer no seio da Igreja, quer na sociedade.
Algumas forças sociais e políticas (de um modo compreensível, se se tiver em conta a lógica do seu
modo de funcionamento e de intervenção na sociedade portuguesa), compreenderam que a questão de
Timor, tal como se apresentava depois do massacre de 12 de Novembro, permitia retirar dividendos políticos, quer através das mais variadas propostas de actuação a favor do Povo de Timor, quer deslocando os
problemas e centrando-os no já célebre "silêncio do Papa". Criaram-se algumas situações caricatas, na
medida em que estas revelaram algum primarismo político e, de certo modo, apareceram contraproducentes no que diz respeito a própria causa timorense.
Sectores católicos houve, e entre eles alguns responsáveis eclesiásticos, que ressentiram publicamente essas reacções como ataques a Igreja e ao Papa. Esses pronunciamentos, também compreensíveis, não
conseguiram porém contribuir adequadamente para um aprofundamento conveniente, quer no seio das comunidades cristãs, quer no conjunto da sociedade, das principais questões que nesse momento se
encontravam em causa: a descolonização como uma responsabilidade de todos, o lugar do direito
internacional e dos direitos humanos, e o papel da Igreja Católica na vida internacional, não só como
realidade religiosa, mas também como força moral e política.
Certos responsáveis da Igreja persistem numa grande ambiguidade em face da dimensão política dos
problemas sociais. Apelam aos responsáveis políticos, insistem para que os católicos se empenhem na vida
política, mas quando as questões apresentam conflituosidade, remetem-se para posições como: "a Igreja
não interfere em problemas de ordem política". É verdade que a política divide, e que o universo religioso
pretende unir, mas esta unidade não pode realizar-se escamoteando-se as divisões e os conflitos que
implicam as atitudes e as opções políticas, as quais atravessam as comunidades cristãs, constituidas por
homens e mulheres que sendo crentes, são também cidadãos. Pode-se compreender o nacionalismo dos
católicos indonésios (basta recordar comportamentos similares dos portugueses durante os anos 60 e
princípios de 70 em face das reivindicações dos povos sujeitos ao colonialismo português), mas este nunca
poderá legitimar o silêncio ou as evasivas perante a violência, a tortura ou o genocídio. Ainda esté na lembrança de muitos as denuncias do massacre de Wiriyamu, entre outros, ou ainda a perseguição a muitos
cristãos defensores da paz e de uma autonomia justa para os povos africanos, durante o tempo da guerra
colonial.
A situação actual do Povo Timorense se implica directamente os portugueses, é uma questão interna-

cional quer pelo direito a autodeterminação que lhe assiste, quer pela violação dos direitos humanos a que
tem estado sujeito. Esta dupla dimensão do problema envolve a solidariedade e a responsabilidade dos
portugueses - católicos ou não - enquanto cidadãos.
A pretendida desculpa, apresentada por certos sectores de opinião do nosso país, de que a situação de
Timor é o resultado de uma "descolonização mal feita", constitui de certo modo "uma desculpa de mau
pagador". A evocação deste argumento coloca um outro problema. Refere-se este a incapacidade que os
portugueses tiveram para equacionar o problema da saída da experiência colonial. Sendo um assunto muito
importante, dividiu e divide os portugueses. Importa perguntar também, até que ponto os católicos portugueses foram estimulados e se empenharam, em tempo próprio, a debaterem e a envolverem-se na necessária
descolonização, entendida esta não só como reivindicação legítima dos povos, mas também como preocupação claramente ilustrada na doutrina do Magistério, pelo menos a partir dos princípios dos anos 60.
Estes problemas, anteriormente evocados, condicionam fortemente reacções e comportamentos no
seio da Igreja Católica, dentro e fora de Portugal.
Porém, as atitudes dos católicos e da Igreja são complexas e não podem ser encaradas de um modo
redutor. No seio da Igreja Católica existem várias instâncias e níveis de responsabilidade, todos eles com o
seu estatuto próprio, válido e insubstituível. O Papa e os Bispos, indiscutíveis instâncias de autoridade, não
são porém as únicas referências do empenhamento dos católicos e da Igreja no mundo.
Certas correntes políticas e forças sociais persistem em reduzir a complexidade da presença da Igreja
Católica na sociedade, tomando atitudes de denúncia oportunista, demasiado óbvias. Atitudes essas legítimas no pluralismo de uma sociedade livre e democrática, mas nem por isso deixando de ser reducionistas e
contraditórias. Reducionistas porque escamoteiam a complexidade dos problemas, a qual inclusivamente
tem dificultado uma intervenção mais activa e significativa por parte dos portugueses, do Governo ou das
diversas forças políticas e morais. Contraditórias porque querendo que a Igreja e os seus responsáveis
intervenham com o seu peso moral e a sua influência política em certas circunstâncias, Ihes questionam e
negam esse papel noutras ocasiões.
Desde muito cedo, grupos católicos, nacionais e estrangeiros, tomaram posições e desenvolveram
acções em relação a situação de Timor, no que se refere a violação do direito internacional por parte da
Indonésia ocupante e denunciando a violação dos direitos humanos. Muitos deles exprimindo uma consciência e dando continuidade a um empenhamento anti-colonial, já manifestados bem antes de 1974.
Seria falso não se reconhecer que certa argumentação baseada na linguagem diplomática, se compreensível, não deixa de constituir um factor objectivo de descristianização, na medida em que impede
muitas pessoas de se reconhecerem na "atitude da Igreja" diante de situações que, como outras, exigem
igual veemência na denúnica. Este não reconhecimento resulta, entre outros aspectos, de dois factores: por
um lado, os responsáveis eclesiais,no nosso país e fora dele, muitas vezes são os primeiros a não valorizar
o empenhamento dos cristãos e dos grupos mais sensíveis e mais actuantes nas questões concretas de
justiça social ou de empenhamento político; por outro lado, torna-se de difícil compreensão que a Igreja, em
muitas das suas instâncias, intervenha publicamente, com clara incidência política e moral, e no caso de
Timor remeta para uma "intervenção de discrição diplomática" ou retire do debate entre os católicos a
necessidade da Igreja se pronunciar sobre situações como a de Timor.
Certamente, não se esperará que seja o Papa, ou outros responsáveis da Igreja, a resolverem a situação do Povo de Timor. Porém, não seria a primeira vez que, recentemente, a lgreja, enquanto tal, interviria
para se encontrar uma solução de paz em conflitos sociais e políticos de vária natureza. É conhecida a
presença significativa da Igreja em Timor durante todos estes anos. Não se duvida que o Papa e a Santa
Sé tenham preocupações pastorais para com esse Povo quer em Timor, quer na diáspora. Mas um
genocídio é um genocídio! E trata-se de uma situação infame para qualquer consciência recta e de boavontade.
Por outro lado, não estando em causa a apresentação de qualquer "folha de serviços" por parte de
certos sectores católicos, é estranho que na sociedade portuguesa só agora alguns tenham descoberto o
terrível drama que vive o Povo Timorense. Vale mais tarde do que nunca! Mas isto não legitima esquecimentos responsáveis de um passado que a todos diz respeito, e não legitima no presente o desvio da
causa do Povo de Timor para outras lutas que muitas vezes são protagonizadas por quem não entende
nem quer perceber o que se passa no meio católico, ou por quem é incapaz de reconhecer que há católicos
- que são também Igreja - empenhados na luta pela justiça, pela solidariedade e que procuram assumir uma
cidadania responsável.
Porém, o momento presente é o de se congregarem esforços solidários, necessários para se impedir a
todo o custo o horizonte de genocídio que há mais de dezasseis anos vem marcando o futuro do Povo
Timorense.
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MEDITAÇAO ABERTA EM FORMA DE PERPLEXIDADES
Maria Adelaide Pinto Correia (*)
Então, olhando para os seus discípulos, Jesus
disse:
- Felizes vós, os pobres:
o Reino de Deus é vosso.
- Felizes os que tendes fome agora:
sereis saciados.
- Felizes os que chorais agora:
haveis de rir.
Felizes sois quando os hómens vos odeiam,
vos repudiam, quando insultam e proscrevem o
vosso nome como infâme por causa do Filho do
homem. Alegrai-vos nesse dia, saltai de alegria
porque a vossa recompensa é grande no céu; foi
da mesma maneira que os seus pais trataram os
profetas. (Lc. 6: 20-23)
Fiz uma tradução quanto possível literal da
versão do Novo Testamento chamada TOB, a
recente tradução ecuménica, na sua edição de
1989 - uma tradução de outra tradução de uns
sistemas linguísticos para outros, traduzindo as
tentativas de compilação e transcrição da
Primeira, Vertiginosa Palavra!
... Essa imensa loucura divina de aceitar que
enfiemos a Sua Palavra nas palavras humanas na nossa contingência, nas nossas variâncias, nas
etapas diferentes das linguagens e das civilizações. A Incarnação até as últimas consequências ...
Ajoelho-me, pois, prostro-me com o que julgo
ser toda a minha possível humildade, e perguntoTe:
- mas quem são os que choram, nesta chamada
bem-aventurança ?
Quem são? Os curdos? Os esfomeados do
Sudão? As mulheres violadas? Os camponeses
angolanos nas suas machambas, destruídas e redestruídas há tantos anos? A escravidão urbana
as tarefas-domésticas-transportes-trabalho-semhorizontes todos os dias? A solidão lúgubre dos
velhos abandonados? Os párias indianos? Os
,ameaçados do cólera nas Caraíbas?
Ou são as lágrimas pelos nossos desgostos
muito pessoais, frustrações, arrelias, desentendimentos, aflições graves, doenças? A imensa deriva entre a felicidade que queríamos para os nossos filhos e as falésias que se atravessam nas

(*) Médica de saúde escolar.

suas vidas?
Ou simplesmente o abismo constantemente
pressentido entre a resplandecente Face de Deus
e a opacidade do nosso quotidiano?...
Li, atentamente, vários doutíssimos artigos
sobre as Bem-aventuranças. São autores com um
trabalho respeitável e necessário. Mas não é o
meu campo. Conheci no meu trabalho, em
dezenas de anos de trabalho, os rejeitados da
vida, os rejeitados partida. A sua imagem não
sai do meu campo de visão, nem o ciclo infernal
que Ihes perpetua a condição.
No rodapé do meu TOB, está uma nota que
diz (em relação a primeira das bem-aventuranças
em Lucas):
"Como indicam as
bem-aventuranças
seguintes, e as desgraças que Ihes são opostas
logo depois, trata-se aqui dos que são pobres dos
bens deste mundo (enquanto que em Mateus se
trata dos pobres do coração).Jesus mostrou
muitas vezes a sua predilecção por eles, e Lucas
demonstra um interesse particular a seu respeito.
Quando Jesus dirige directamente a sua mensagem aos pobres, visa todos os considerados
pequenos neste mundo, os humildes no meio dos
quais nascem".
Um dia destes, uma pessoa que se desencontrou comigo para uma reunião importante, eventualmente por causa dum lapso meu - obviamente
involuntário - atirou-me que "não tinha curriculum
para aturar coisas destas!" Os que choram não
têm curriculum, é isso.
Então os "yuppies" vários que põem no
"prestígio", no- "estatuto", o seu objectivo na vida
estão enganados?
É claro que sim! Cristãmente, positivamente sim!
Então as longas meninas coleantes da publicidade, os executivos apuradinhos que saem dos
carros com as "suite-casa" na mão, também estão
enganados? Meu Deus, que vastas areias
movediças de engano!!...
E não haverá teólogos, não haverá pastores
um pouco "yuppies", que não choram? Des-bemaventurados de nós!
As meditações sobre os textos sagrados são
como um sistema de espelhos contraditórios, que
nos enviam umas mensagens a contradizer outras. Então não temos que lutar para secar as Iágrimas dos desgraçados? Sim; mas bem sabemos
a

quão limitados somos para a tarefa. Há as elites,
que nascem com todas as fadas à volta do berço.
Há os que a pulso se fazem, sem nunca propriamente chegar ao estado substancial de cultivados
deste mundo: dão sinais de riqueza/conforto/qualidade de vida "scattered", esparsos, não estruturais. Há ainda aqueles que todas as fadas desertaram, e que nem as primeiras professoras podem
educar para a autonomia e a crítica sem que os
pais se aflijam: gente muito autónoma e desassombrada arrisca-se a perder os ínfimos empregos que arranja...
E vem o Senhor dizer-nos que são felizes os
que choram! (na tradução da tradução da
tradução).
Socorro-me de mais umas notas:
"Choro e riso, fórmulas mais concretas e
possivelmente mais antigas que as de Mateus 5:4,
caracterizam os felizes e os infelizes deste

mundo. Todo o resto do Evangelho mostra que
não basta o facto de ser infeliz ou feliz para obter
a bem-aventurança ou a desgraça, mas que é
preciso compreender e acolher a sua situação a
luz da Salvação". O Senhor parece que disse
simplesmente que são bem-aventurados: mas há
leituras (certamente de doutores-da-lei que não
choram) que impõem condições...
Acolher a situação lutando contra ela ?
Quem se atreve aí a dizer que não?!
"Levantai-vos, vamos" disse o Senhor na noite da
Paixão. E ia para chorar sangue. Mas também
para consumar a tal Salvação, que nos fora
prometida.

Levantai-vos, pois, vamos! Os que chorais, os
irrisórios deste mundo. Ajudemo-los em nome de
Cristo, com Ele, segundo o Seu Espírito e o seu
coração. Chorai no ombro de Cristo, nosso irmão;
chorai mas apressai-vos a levantar-vos - vamos!!
(Lisboa, Páscoa de 1991)

"A Igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos
governados a possibilidade quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente, quando tal se torne oportuno; ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de
dirigentes que usurpam o poder do Estado a favor dos seus interesses
particulares ou de objectivos ideológicos".
João Paulo II apresenta este postulado na encíclica "Centesimus Annus" (nG 46 e 47), que procura completar com outras observações muito
oportunas.
Antes de mais, "a centralidade do homen dentro da sociedade"
porque "uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e
sobre a base de uma recta concepção da pessoa humana". Face ao agnosticismo e ao relativismo céptico que nos envolvem e afagam as democracias, João Paulo II adverte: "uma democracia sem valores converte-se
facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história
demonstra".
Para reafirmar constantemente a dignidade transcendente da pessoa,
a Igreja não encarcera a variável realidade sócio-política num esquema
rígido ou numa ideologia, pois reconhece que "a vida do homem se realiza na história, em condições diversas e não perfeitas". No entanto, propõe
um método: o respeito da liberdade e um autêntico fundamento nos direitos humanos.
Finalmente a liberdade só é plenamente valorizada pela aceitação de
verdade, ou seja, o cristão vive a liberdade e serve-a propondo continuamente a verdade que conheceu pois, "num mundo sem verdade, a liberdade perde a sua consistência e o homem acaba exposto a violência das
paixões e a condicionalismos visíveis ou ocultos".
Em síntese, João Paulo II conclui: "a Igreja respeita a legítima autonomia da ordem democrática, mas não é sua atribuição manifestar
preferência por uma ou outra solução institucional ou constitucional. O
contributo por ela oferecido nesta ordem é precisamente aquela visão da
dignidade da pessoa, que se revela em toda a sua plenitude no mistério
do Verbo encarnado".

NUTRIR UM IDEAL
Portugal constrói, hoje, a sua democracia. Sendo a democracia um
ideal, não está nem estará nunca definitivamente construída antes se encontra em contínua construção-destruição-reconstrução.
Enquanto sistema político é frágil quer porque se deve renovar, procurando premanentemente a criação de mais liberdade e dignidade para
cada homem quer porque assenta na tolerância, no respeito pela verdade
de cada homem, tolerando até a própria intolerância. Este terreno instável
e tenso é o terreno da construção da própria democracia.
Só parece haver uma forma consistente de fazer vingar este ideal: a

participação democrática de cada um, em liberdade e em verdade.
A nossa volta, entretanto, parece esvaziar-se o ideal democrático e
dele não se vislumbra, muitas vezes, mais do que uma vaga e leve ideia.
Na verdade, o sistema de representação, o exercício do poder e o papel do Estado são, a guiza de apresentação do tema, áreas em que se
manifestam, entre nós, tendências para esse esvaziamento.
O sistema de representação constitui, sem duvida, um dado essencial
da democracia. No entanto, em si mesmo e no seu desenvolvimento
prático propicia a emergência quase incontrolada de mecanismos de delegação e subdelegação dos poderes de cada cidadão, podendo reduzirse, assim, ao mínimo, o campo de participação. O voto é, por vezes, o
mínimo e o máximo de participação para muitos milhares de cidadãos.
Isto para não falar já dos que nem sequer com esse mínimo desejam
contribuir para a vida social.
E que dizer do poder democrático? Quantas vezes fundado sobre o
espectáculo, sobre o clientelismo e sobre o endeusamento do consumo essa nova grande ilusão de participação social! Para um número crescente de seres humanos, sobretudo para as novas gerações, a integração
social processa-se sobretudo pela via do consumo. Não apenas o consumo de bens e de serviços, mas de informação, de tempo, de colegas, de
partidos políticos.
O consumo, pela sua própria natureza acto mercantil e exterior a
manifestação da verdade de cada homem, cresce como atitude de vida a
par da alienação, do individualismo e da redução ao material, ao ter, ao
possuir. Ao mesmo tempo parece diminuir o tempo para a tomada de
consciência, para a auscultação da'verdade interior, para a afirmaçáo da
diversidade e da diferença, para a recriação da vida pessoal, familiar e
social.
E que dizer do debate político? Ou da ausência de debate político?Os
valores da democracia e a irredutível dignidade da pessoa humana não
se jogam num "ar de democracia", numa frincha de uma porta entreaberta. Aí morrerão mais tarde ou mais cedo entalados e asfixiados. A democracia sem valores esgota-se como democracia e "converte-se facilmente
num totalitarismo", como vimos. No entanto, rodeiam-nos as decisões burocráticas e tecnocráticas, despidas de quaisquer valores "porque tem de
ser assim", e ganham relevo as mentes pragmáticas, ou seja, sem ideias
e sem valores.
E o Estado? O Estado democrático? Bom, isso é uma questão fácil:
"menos Estado e melhor Estado", diz o discurso político dominante. Como
se isso dissesse alguma coisa de perceptível. O Estado não será sempre
um risco para a liberdade dos cidadãos e para a afirmação de cada um
como pessoa? E o Estado regulador, o "Estado democrático", até onde
vai levar a afirmação da sua autoridade e o poder da sua regulação? Que
papéis ou que poder(es) vão os governos e a administração valorizando
na intervenção das instituições da sociedade civil e dos cidadãos?
A democracia é um projecto e a "Viragem" quer participar na sua
construção. Este número temático procura ser um ponto de partida para
mais e melhor democracia em Portugal e sobretudo, para mais humanidade na sociedade.
Joaquim Azevedo (*)

(*) Director do G.E.T.A.P.

S O B R E A P R I O R I D A D E DA L I B E R D A D E
João Carlos Espada (*)

O filósofo contemporâneo que mais admiro.,
Karl Popper, costuma irritar-se sempre que lhe
pedem para discutir o que é o Bem. Diz que a
busca do Bem em política causou muitas desgraças entre os homens, produziu muito fanatismo e
muita intolerância. Prefere ele por isso falar sobre
o que é Justo e deixar a cada um a busca pessoal
do que é Bom. Penso que a atitude de Popper
exprime em grande medida a ideia de Bem que
funda as sociedades liberais: a prioridade da tolerância e da liberdade individual.
I . P R I O R I D A D E DA L I B E R D A D E
Muita coisa pode ser dita sobre o Bem, mas
uma delas parece incontornável: não há maneira
de demonstrar com carácter de prova uma particular concepção do bem. (Deve notar-se que esta
proposição não é em si mesma um juízo moral.
Trata-se de um mero enunciado de facto, de uma
descrição daquilo que se considera ser uma impossibilidade lógica. Como tal, e como será dito
adiante, vários e contraditórios juízos morais são
compatíveis com este juízo de facto).
Julgo que G. E. Moore terá sido, depois talvez
dos sofistas e de David Hume, quem melhor explicitou a impossibilidade de extrair valores a partir
de factos ou, por outras palavras, a impossibilidade de demonstrar valores com carácter de prova.
Kant - que confessou ter sido acordado do. sono
dogmático pela leitura de Hume - também sublinhou que não podemos esperar extrair um princípio sobre o "o que deve ser" a partir da observação "daquilo que é" - pela simples razão de que
muitos dos comportamentos que realmente se
passam não são aqueles que se deviam passar.
Há portanto um dualismo de factos e valores.
Isso tem duas consequências contraditórias: por
um lado, não somos obrigados a seguir "o que é"
como padrão moral; por outro lado, não temos
maneira de demonstrar as nossas escolhas
morais, os nossos padrões, já que não existe nenhum critério objectivo, nenhum facto, que possa
servir de prova suficiente do bem e do mal.
Deve ser observado lateralmente que a existência de Deus, como Kant também sublinhou,
não resolve este problema. Mesmo que Deus exis(*) Realiza o doutoramento na Universidade de Oxford.

ta - possibilidade sobre a qual não tenho opinião
definida - Ele não pode fornecer um padrão objectivo do Bem, euma vez que não podemos falar
com Ele. Sendo assim, existem apenas intérpretes
da vontade divina. Mas esses intérpretes são
forçosamente indivíduos como nós e são eles que
atribuem a Deus as qualidades de Bem que julgam
realmente corresponder ao que é Bom. Deve ser
observado que há várias religiões e que as suas
visões do Bem variam correspondentemente. Isso
mostra que a introdução de Deus no debate moral
não resolve o problema da indemonstrabilidade do
Bem: este passa a variar consoante o Deus que
foi escolhido pelos homens. Em última análise, o
critério de Bem e de Mal continua a residir nos
homens.
Nietzsche, Heidegger e muitos outros filósofos
do irracionalismo nihilista concluiram daqui que,
"se Deus está morto, tudo é possível". E, se tudo
é possível, não há nenhum motivo para não defender a moral do mais forte, do líder, talvez do
filósofo, daquele que sabe mais ou do que pode
mais. Penso que isso é apenas o raciocínio do
criminoso, um embuste intelectual e moral que
consiste em dizer que, se a polícia não está a ver
e não pode ver, não há nenhum motivo para não
cometermos um crime. Por outras palavras, esse
raciocínio consiste em dizer que, se não podemos
provar nada, se não há nenhuma autoridade que
possa servir de prova, ou de critério, então tudo é
arbitrário ou equivalente. Não há por isso nenhum
mal em eu escolher praticar o mal.
Mas que os valores não são arbitrários ou
equivalente pode ser demonstrado pela simples
observação de que diferentes valores produzem
resultados muito diferentes. O princípio humanista
do igual valor moral de cada indivíduo produz consequências antagónicas aquelas que são produzidas pelo princípio segundo o qual o mais forte
deve governar. O primeiro princípio nioral exige o
igualitarismo individualista, o segundo a agressividade inigualitária. Nietzsche e Heidegger podem
ter multiplicado raciocínios subtis para mostrar que
não há critérios racionais objectivos para escolher
um ou outro. Mas não podem iludir o facto de que,
precisamente por isso mesmo, porque não se
podem extrair valores de factos e porque não há
critérios objectivos, nada os obriga a escolher a
moral do vencedor. Foi a sua consciência moral,
a sua podre consciência moral, que os levou a

escolher a moral do vencedor.
O liberalismo parte de outro ponto: não
podemos demonstrar juízos morais, mas podemos
discuti-los, podemos nomeadamente comparar as
suas consequências previsíveis. Perante elas, é
responsabilidade de cada um de nós escolher
o que julgamos melhor.
Os liberais julgam que.é melhor tratar todos
os indivíduos como iguais, ainda que eles não
sejam provavelmente iguais. Embora este princípio não possa ser demonstrado, ele pode ser justificado. Se aceitássemos a desigualdade dos
indivíduos como um princípio moral relevante, alguém teria de hierarquizá-10s. Esse alguém, todavia, teria por sua vez de ser escolhido, ou apontado, em qualquer caso teria de ser identificado de
alguma maneira. Dado que ninguém é bom juíz
em causa própria, dado que ninguém pode julgarse a si próprio com imparcialidade, fica fortemente
prejudicada a possibilidade de algum ou alguns
homens poderem estabelecer, ou interpretar, ou
simplesmente apontar, desigualdades fundamentais entre os indivíduos que pudessem constituir
base para uma desigualdade de tratamento.
Deve por isso ser sublinhado que o conceito
liberal de igualdade moral dos indivíduos não nega
a existência de desigualdades reais de carácter
biológico, físico ou psicológico. O problema pode
ser posto assim: mesmo que, por exemplo, fosse
possível demonstrar que há raças ou outros grupos quaisquer mais capazes do que outros, nada
se poderia tirar daí como necessária conclusáo
moral. Do facto de haver fortes e fracos tanto se
pode extrair o princípio moral de que os fortes devem ter mais direitos, como o de que devem ter
mais deveres, designadamente o de auxiliar os
fracos.
Decidimos tratar todos os indivíduos como
iguais porque temos consciência de que todas as
alternativas a esse princípio são piores. Mas não
só. Na igualdade dos indivíduos vemos sobretudo
um igual valor moral, aquilo que Kant designou
dizendo que cada indivíduo é um fim e não pode
ser usado como um meio. Esse igual valor moral que pode também ser expresso pela ideia de
unidade essencial do género humano - é expressão da capacidade humana de usar a razão, a
capacidade de avaliar, de criticar, de escolher. 0 s
liberais respeitam em primeiro lugar no indivíduo a
sua capacidade de escolha moral, a sua capacidade de obedecer por livre vontade a uma lei
moral que é produzida pelo próprio indivíduo.
Por isso, para o liberalismo, o primeiro valor
decorrente da unidade essencial do género humano, ou do igual valor moral de cada indivíduo, é
o da sua liberdade. Liberdade no sentido negativo
de ausência de coerção, de espaço para decidir
sem a imposição de terceiros. Se ao indivíduo for

retirada a liberdade neste sentido, a sua humanidade é-lhe roubada. Ele deixou de ser o sujeito da
escolha moral, perdeu a responsabilidade pelos
seus actos morais. O pior crime das tiranias é
roubar aos indivíduos a sua responsabilidade
moral: colocados perante encruzilhadas morais
extremas - obedecer ou escolher e de responder
pelas suas escolhas. A escolha moral torna-se
humanamente muito difícil. Por isso odiamos em
primeiro lugar a tirania e amamos em primeiro lugar a liberdade em sentido negativo, como ausência de coerção por terceiros.
A liberdade em primeiro lugar exige que o
indivíduo tenha uma esfera de inviolabilidade no
interior da qual nenhuma interferência de terceiros,
incluindo maiorias ou.todos os restantes, é legítima. Essa esfera deve ser naturalmente compatível
com igual esfera para cada um dos outros indivíduos. E tradição liberal definir essa esfera como
aquela em que cada um é livre de perseguir os
seus objectivos na condição de não prejudicar
terceiros. Só há pois um motivo legítimo para fazer
restrições a liberdade de cada indivíduo: a defesa
de uma liberdade equivalente de um terceiro.

Chegados a este ponto, podemos talvez compreender porque Karl Popper não gosta de discutir
o que é o Bem. A busca do Bem - que deve ser
uma preocupação de cada indivíduo - traz geralmente más consequências se for entendida como
base para organizar a convivência social entre os
homens.
Possuímos diferentes concepções do Bem e
não podemos demonstrá-las. Logo, se fizermos
depender a vida em sociedade de um acordo
prévio sobre o Bem, é certo que isso vai levar-nos
a um beco sem saída: só a guerra entre diferentes
concepções do Bem pode resolver o desacordo,
se podemos chamar a vitória do mais forte na
guerra a resolução de um desacordo. Essa foi a
realidade das guerras religiosas até que os
homens, sobretudo primeiro na Holanda e na
Inglaterra, depois na América, se deram conta da
crueldade e inutilidade desse género de guerras. E
ocorreu-lhes também que nenhum Deus realmente
bondoso poderia desejar que um indivíduo O
seguisse apenas porque a tal era obrigado - em
vez de o fazer por sua livre vontade, única base da
fé genuína. Redescobriu-se então a tolerância que
todavia fora já elogiada como primeiro princípio
político fundamental na democracia ateniense do
século V A.C. .
No raciocínio aqui exposto, a tolerância é
consequência da impossibilidade de demonstrar
valores morais. Mas não só. Já referi que essa

impossibilidade foi interpretada por Niezsche e
Heidegger como uma oportunidade de defender a
moral do mais forte. A tolerância nasce da combinação da consciência daquela impossibilidade
com a escolha humanitária e racionalista que
proclama a igualdade moral de todos os indivíduos
e o seu igual direito a liberdade. Este princípio
humanitário, que, segundo Popper, já se encontrava em Sócrates, foi consagrado pelo Cristianismo ao proclamar que todos os homens são filhos
do mesmo Deus, criados a sua imagem e semelhança.
Serve isto para contrariar a ideia muito em
voga de que a tolerância dos liberais é simples
produto da sua alegada neutralidade em termos de
particulares concepções do Bem. Não é tal.
Não somos tolerantes para com a intolerância, e
náo defendemos que todas as concepções morais,
por serem indemonstráveis ou talvez por variarem

no tempo e no espaço, passam por isso a ser arbitrárias ou equivalentes. Somos intolerantes defensores da tolerância, da igualdade moral dos indivíduos, do seu igual direito moral a liberdade.
Esta é a concepção do Bem dos liberais. Gera
ela o imperativo, só aparentemente paradoxal, de
respeitar as concepções do Bem diferentes desta,
até ao ponto em que tais outras concepções do
Bem não queiram impor-se pela força. É por isso
que as sociedades liberais, assentando na concepção do Bem que atribui prioridade a liberdade,
proclamam que os indivíduos têm direito a adoptar
diferentes concepções do Bem até ao ponto em
que esse direito não interfira com igual direito dos
outros. A isto costuma chamar-se a prioridade do
Justo sobre o Bom - mas penso ter fornecido alguns argumentos para dizer que mesmo na base
desta ideia de justiça liberal está uma ideia de
Bem.
Novembro de 1991

DAS POLITICAS SOCIAIS AO VALOR
"SOLIDARIEDADE"
Acácio Catarino (*)

Num sentido relativamente amplo, serão políticas sociais as que, de maneira mais directa, visam o bem-estar e o respeito devidos a dignidade
humana: em primeiro lugar, a saúde, a educação e
habitação; logo a seguir, as condições básicas de
segurança-acção social, emprego e garantia de
rendimentos. Domínios como as infra-estruturas
físicas, o ambiente e a participação também
podem inscrever-se no mesmo conjunto sóciopolítico.
As políticas sociais integram-se na "acção
social", entendida no sentido amplo que lhe foi
atribuído por autores como Guy Rocher: toda a
maneira de pensar, de sentir e de agir cuja orientação se estrutura segundo modelos que
são colectivos, quer dizer, que são partilhados
pelos membros de uma qualquer colectividade
de pessoas('). Tais políticas não se configuram
como simples emanações de orgãos de soberania
mas resultam de correlações de forças determinadas por identidades, interesses e valores
próprios (2).
A actividade - ou acção económica achase estreitamente ligada as políticas - e acção sociais, na medida em que as influencia e é influenciada, condiciona e é condicionada. Quase prolongando a própria realidade física, a economia
impõe fortes limites as políticas sociais enquanto,
ao mesmo tempo, recebe destas - e da acção
social - impulsos que a dinamizam e humani~am(~).

-

II. VALORES
E tão irrealista supor ou desejar políticas sociais orientadas exclusivamente por valores como é
reducionista aceitá-las norteadas pelo simples
pragmatismo (ou, melhor, pragmatici~mo)(~).
Aliás,
na perspectiva neo-liberal de um F. Hayek tal
como na evolucionista-cristã de Teilhard de Chardin, os valores emanam também do processo
histórico e da dinâmica sócio-política.
Em larga medida, os próprios valores de base
filosófico-religiosa, firmados - real ou alegadamen(') Presidente de Cáritas Portuguesa e Director-Geral do Emprego e da Formação Profissional.

te - no transcendente, acham-se impregnados de
ganga económico-social quando proclamados,
aplicados, reconhecidos ou descobertos na prática
sócio-política ( 5 ) .
Daqui decorrem três corolários que, entre
outros, se situam no âmago da inserção-emanação de valores na realidade económico-social:
- a proclamação de valores - nomeadamente os de origem transcendente facilmente os perverte. Tal acontece
quando os seus arautos não os levam até
as últimas consequências ou os aplicam
de maneira enviesada ou fanática ou,
ainda, quando se idolatram a si mesmos
como critérios de bondade ou como bondade corporizada;
- embora em política - tal como nos
restantes domínios - tenha cabimento a
proclamação dos valores enquanto tais,
incluindo os da Revelação, importa fazê10s brotar da própria sociedade. Daí que
a acepção do "valor" em sentido sociológico se apresente como especialmente
adequada, embora não exclusivista (6);
- neste quadro, a libertação e expressão de
maneiras de ser, sentir, pensar e agir,
através da democracia - e da interacção
desta com o (e no) mercado, por um lado,
e os imperativos humanos, por outro,
constituem o espaço por excelência de
descoberta e instauração de valores.
A contestação, pelas religiões, do naturalismo, relativismo ou materialismo dos processos
histórico e democrático de produção de valores
ultrapassa-se gradualmente através da intensificação da democracia e da introdução nela da
dinâmica dos diferentes valores, independentemente da origem.

III. SOLIDARIEDADE
Nesta perspectiva, um dos valores mais significativos das políticas sociais é, talvez, o de elas
próprias existirem. Isso terá resultado de um longo
e doloroso processo histórico e, especialmente, da
dinâmica democrática dos últimos séculos. Nada
nos garante que a realidade e o valor "política
social" - tal como a realidade e o valor "pessoa

humana" - sejam aquisições definitivas para todo
o sempre: o extermínio de populações inteiras em
pleno século XX e a impugnação recente das
políticas sociais a pretexto da crise do "EstadoP r ~ v i d ê n c i a " ( ~representam
)
ameaças sérias a
não descurar.
Aqui radica a especial relevância do valor
"solidariedade" enquanto base das "políticas
sociais". Depois de ultrapassada em larga medida, nos países industrializados, a solidariedade
comunitária e encontrando-se em vias de superação o assistencialismo, os regimes actuais de
protecção social e os restantes domínios das
políticas sociais integram-se em verdadeiros
quadros de direitos que, tendencialmente, asseguram a cada pessoa - exactamente pelo facto de
ser pessoa - condições mínimas de vida digna(8).
Deste modo se está a alcançar não só uma
nova etapa civilizacional mas também, por certo,
um avanço antropológico da maior relevância a
favor da convergência humana(g). Em todo o caso
- e mesmo dando de barato esta evolução como
irreversível - ainda subsiste uma enorme distância da sociedade efectivamente soliddria: com
efeito, os mecanismos económicos e sociais
dominantes continuam a reger-se fundamentalmente por critérios de competitividade, a tal ponto
que a encíclica "Solicitudo Rei Socialis" os
qualifica de "perversos"(1o), e as políticas sociais
parecem destinadas a servir-lhes de compensação: uma eventual optimização humana do .sistema económico e de toda a vida social ainda não
constituem o centro - nem tão pouco objectivo
possível ou ao menos expresso como desiderato das políticas sociais.
A mesma encíclica atrás referida - ao defender a solidariedade radical(ll) - e a encíclica
"Centesimus Annus" - ao considerar indispensável
que o livre mercado (...) seja oportunamente
controlado pelas forças sociais e estatais, de
modo a garantir a satisfação das exigências

fundamentais de toda a sociedade(12) - sugere
linhas de tendência a favor daquela optimização.
Aliás, o papel crescente atribuído hoje a formação
e desenvolvimento dos recursos humanos - ou
melhor dos "sujeitos do trabalho"(13) - o esforço
que, apesar de todas as limitações, se vem realizando, na Comunidade Europeia, a favor da
"coesão económica e social" e o peso decisivo
dos corpos intermédios e dos processos democráticos na vida política e social bem como as novas formas de enfrentar a pobreza, exclusão e
marginalização constituem indícios - meramente
exemplificativos - de que se encontra em ebulição
toda uma dinâmica sócio-política fomentadora de
economias verdadeiramente solidárias.

(1) Guy Rocher, EQwJQaia Gera!, Editorial Presença, Lisboa,
volume, p.78.
1971, lQ
(2) Cfr., do autor e numa óptica específica,
,.
de P o l w de E ~r=,D Emprego e Formação, nQ10,
Jan.190, pp.5 a 12.
.- .
(3) Cfr. A. Birou, Dicionário das Ciencias Sacias
' i , Publicações
Dom Quixote, 4Wiçã0, Lisboa, 1978, pp.308 e 309.
(4) Será de ter em conta, nomeadamente, a distinção entre o
pragmatismo de William James e o pragmaticismo de Charles
S. Pierce.
(5) Particularmente significativa, a propósito, a análise levada a
efeito por Hugo Assmann e Franz J. Hinkelammert in
Editora
Economia e
Vozes, S.Paulo, 1989.
(6) Cfr. Guy Rocher, in op. cit. na nota (1), p.127.
(7) A própria utilizaçáo abusiva da expressão "Estado-Providência", em vez de "Estado de Bem-Estar". encerra uma forte
conotaçáo ideológica.
(8) Cfr., para o caso português, o artP63Qda Constituição e o artP
5Pda Lei da Segurança Social - Lei nQ28/84, de 14 de Agosto.
. .
(9) ,Cfr. Robert Coffy, Teil-rdin
e o S o c & m , ~ Livraria
,
Morais Editora, Lisboa, 1967, especialmente pp.74, 116 a 128
e 283 a 285.
(10) NQ16 e 17.
(11) NP38 a40.
(12) NQ35
(13) Expressão utilizada nos documentos pontificios, especiE x e r c (1981).
~
almente a partir da -em
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OS PARADOXOS ÉTICOS DA CIDADE
Augusto Santos Silva (*)
A primeira perplexidade com que nos defrontamos, quando pensamos nas cidades contemporâneas, reside em que a associação historicamente subentendida entre urbanização e desenvolvimento parece carecer de sentido. Por um lado, as
sociedades estão crescentemente "urbanizadas",
na medida em que as formas de organização e as
referências culturais de tipo urbano-industrial influenciam a generalidade dos territórios, mesmo
quando eles são caracterizáveis como rurais. Por
outro lado, este processo não esgotou o espaço
rural, uma grande parte das populações - a maior
parte, em casos como o português -, se se encontra sujeita a dominação urbana, não vive em
cidades.
Depois, o crescimento urbano tem consistido
mais no crescimento de vastos e desordenados
mundos suburbanos. E as grandes cidades do
nosso tempo, com vários milhões de habitantes,
são cada vez mais as capitais do subdesenvolvimento, aglomerações miseráveis de desenraizados, compelidos a abandonar os campos e a jogar
num espaço que não é o da sua cultura. Lima ou a
Cidade do México, Bombaim ou São Paulo, e os
guetos de Nova lorque, Paris ou Londres, estão aí
para marcar quanto, a escala planetária, a cidade
parece ter perdido a antiga imagem de lugar e
agrupamento de cidadãos, cadinho da urbanidade
e da civilização, e quanto é agora insustentável
continuar a pressupor que ela é a condição do
progresso social.
Segunda nota: as virtualidades históricas da
cidade como espaço de alguma autonomia e liberdade de algum modo permanecem. A própria dimensão de anomia, tantas vezes denunciada, na
estruturação urbana, o desencontro e a propriedade dos padrões de conduta disponíveis, configuram um importante potencial de iniciativa e afirmação, individual e grupal. A formação e o debate
políticos, o desenvolvimento científico, a criação
cultural, a transformação dos valores e das normas sociais, o progresso técnico, os movimentos
de emancipação civil, têm tido nas cidades o seu
ambiente mais favorável.
O problema estará, então, em que o que a
cidade propicia em termos de sentimento de iniciativa parece perder em termos de sentimento
de comunidade. 0 s bairros, os agrupamentos
(') Professor na Faculdade de Economia da Universidade do
Porto.

classistas, as afinidades sociais, as organizações
civis, as escolas, etc., favorecem, decerto, a formação de comunidades de trajectos, interesses e
projectos entre as pessoas. Mas, sendo muito
menos marcantes as redes de vizinhança e interconhecimento e as formas horizontais de relação e
sociabilidade, a cidade, sobretudo a grande
cidade, induz situações de isolamento e desamparo. Se a diferença, política, moral, religiosa,
sexual, é mais admitida - e, portanto, a iniciativa e
a inovação parecem ter campo mais aberto -, por
outro lado, a experiência social do isolamento,
quando se está profundamente penalizado pela
estrutura prevalecente de distribuição dos recursos e poderes, equivale a ficar sem âncoras, sem
o contraponto do suporte cultural que, noutras
situações, a tradição permite consolidar.
Eis o que se passa, em particular, com dois
grupos de citadinos não cidadãos. Os desenraizados, isto é, justamente, os que, por mobilidades
socioculturais, viram atenuar-se as suas próprias
ligações as culturas de origem, ou defrontam-se
com quadros socioculturais qualitativamente distintos daqueles em que foram socializados. Falo dos
migrantes, evidentemente, os homens e mulheres
do êxodo rural, e, por maioria de razão, os imigrantes; mas também, por exemplo, das novas
gerações de jovens populares. O segundo grupo
são os marginalizados, os que foram acossados
para as margens da sociedade urbana: os pobres,
claro, gente dos bairros de lata e das periferias
miseráveis, os desempregados, os insucedidos,
mas também de outro tipo de marginalização, a
que afecta os velhos, os inactivos, os doentes, os
diferentes quando a diferença não pode ser jogada
como um valor, mas sim um handicap.
Terceira perplexidade: a cidade é o lugar por
excelência das escolhas. O volume e a diversidade da oferta de bens, equipamentos, serviços e
valores não tem outro paralelo histórico. O consumo e a afirmaçho, a recriação pelo consumo,
parecem claramente associados a vida urbana
moderna. Contudo, a mercantilização esmagadora
das alternativas e das oportunidades - das
economias, da saúde, das culturas, dos valores ... , e o crescimento exponencial e autosustentado da
economia política do consumo, têm gerado efeitos
perversos, em termos de ordenamento, de preservação de recursos não-renováveis, de desequilíbrios ecológicos, de acessibilidades físicas e sociais, de relações e encontros entre pessoas. De

algum modo pode dizer-se que cada vez podemos
escolher mais entre menos alternativas. Optamos,
na ilusão da máxima individualidade e autonomia,
num leque de opções que não deixa de ser
(crescentemente?) limitado. E, portanto, condenados a reduzir o debate político sobre a vida urbana
aos problemas do trânsito, estamos condenados
também a defrontar a afirmação na forma produzida pela rnarginalização social: a violência, nos
campos de futebol ou nas ruas, contra as minorias
étnicas, as escolas ou o Estado, a violência finalmente sem sentido, porque o sentido da
marginalização segregada na cidade e na peri-

feria suburbana apenas produz a revolta disruptora
que se esgota em si própria.
Gostamos de viver na cidade. Mas temos de
proceder a uma refundaçáo social .da cidade. Se
não conseguirmos compatibilizar a iniciativa livre e
a formação de cidadãos, a afirmação pessoal e as
solidariedades, e se não soubermos reencontrar
os meios de fazer valer uma tensão harmoniosa
entre os nossos projectos e o espaço e o tempo
em que vivemos, os lugares e a sua história, receio bem que percamos a cidade, para nos defrontarmos apenas com um amontoado suburbano de
corpos, cimento, lixo, ódio e coisas inúteis.
Porto, Novembro de 1991

FUNDAMENTO
J.M.Rovira i Belloso (*)
Que se passa quando os homens descobrem
e percebem, na sua relação com os outros
homens, a existência de imperativos éticos, que os
levam a sentirem-se condicionados diante do
outro? Para responder a esta questão é necessário retroceder um pouco na história do pensamento humano.
Kant, ao reflectir sobre o imperativo ético - "eu
devo" - inscrito na consciência humana, intui que
somente Deus pode ser o ponto de referencia de
onde convergem o princípio da obrigação moral e
o desejo da felicidade do homem, desejo que não
pode ser frustrado e ficar sem algum tipo de resposta. É aqui que Kant afirma a existência de
Deus como o terceiro postulado da razão prática.
Para mim, crente situado na tradição católica
que tanto deve a Santo Agostinho, o problema
poderia formular-se deste modo: a proposição
"devo respeitar a pessoa humana como fim em si
e não como simples meio", fundamenta-se e inscreve-se, em última análise, no próprio Deus: no
seu "desígnio" ou "vontade". Isto liga-se com a
exigência segundo a qual eu devo reconhecer em
cada pessoa a própria imagem de Deus que a
fundamenta. De tal modo que tanto a concepção
agostiniana como o imperativo incondicionado categórico - kantiano apontam de facto para o
próprio Deus. (...)
Que asseguramos com tal fundamentação?
Asseguramos não apenas a validade da proposição imperativa "eu devo respeitar a pessoa" dado primário e imediato que se impõe a qualquer
pessoa de boa vontade - mas igualmente alguma
coisa mais. Reconhece-se a implantação da pessoa no desígnio de Deus que a criou a sua imagem e semelhança. Reconhece-se a implantação
do imperativo ético (sobre a pessoa humana) na
vontade de Deus, o qual deseja que a tratemos
como uma finalidade em si mesma e não como
meio manipulável (...).
Fundamentar a ética em Deus não é questão
apenas de uma argúcia prática, para arranjar melhor as coisas. Possui um duplo valor ontológico e
religioso: leva-nos a compreender que o homem
tem uma origem e um destino divinos. (...) De
igual modo, deveremos afirmar que o respeito pela
pessoa constitui um indício, tanto para crentes
como para não crentes, de que aquilo que mantém
tal respeito se encontra de facto debaixo
da acção gravitacional ou da atracção da graça de
(') Teólogo catalão.

Deus.
Outro dado proporcionado pela história do
pensamento humano é a ruptura da relação
homem-Deus e o temor de alguns de que esta
relação viva acarrete o perigo de evacuar a substância do homem.
Vale a pena reflectir sobre o motivo de tal
ruptura. Camus vulgarizou, nos anos sessenta, a
ideia do existencialismo secularista, segundo o
qual eu tenho de respeitar a pessoa humana por si
mesma e em si mesma, sem referência a qualquer
tipo de realidade transcendente. De outro modo,
argumenta ele, eu não amaria a pessoa por ela
mesma, mas por amor a Deus, com o que se
cavaria um abismo entre "mim" e o "outro", ligados
- espécie de via satélite - pelo amor de Deus.
Amar-se-ia o outro por uma causa extrínseca ao
homem. Em vez disso - afirmava o existencialismo
- devo comprometer-me a favor do homem por
causa dessa "aura de intangibilidade" que dele
próprio brota.
(...) A tragédia da ética camusiana é que (...),
a longo prazo, parece deixar sem resposta as perguntas mais profundas do niilismo. Porque, em
definitivo, que é o homem? Que é o sujeito humano? Porque o devo respeitar mais do que a qualquer outro conjunto vivo? Como posso ser tão optimista que me atreva a chamar pessoa - ser intelectual, consciente e livre- a este "X" biológico, cuja
existência me é absolutamente desconhecida (...)?
Repito: a resposta existencialista é boa e
mesmo muito boa enquanto expressa a percepção
de um dado primeiro e imediato (a sua exigência
imediata de respeito incondicionado). Mas é insuficiente quando separa arbitrariamente, e na medida em que o faz, a pessoa do seu fundamento divino. (...)
Eu respeito e amo o outro em si mesmo, mas
este homem é-o porque Deus o é. Posso chamarlhe pessoa, porque é assim que Deus o chama.
Em última análise reconheço-o como pessoa a
partir de Deus. Em definitivo, o imperativo ético
existe e "funciona" como tal porque Deus existe. O
que me diz o cristianismo é que eu posso amar o
outro com o mesmo amor com que Deus me ama.
Deste modo, é verdade que Deus se manifesta no
espaço ético que se situa entre o que é e o que
deve ser.
J. M. Rovira i Belloso, Fe y Cultura en Nuestro Tiempo,
Santander, Ed. Sal Terrae, 1988, pp. 125-129.

A SOCIEDADE PORTUGUESA E OS MASS MEDIA
Manuel Pinto(*)
Os mass media são frequentemente objecto
de um rol enorme de queixas e de preconceitos
que, no essencial, se podem resumir aos
seguintes pontos:
- banalizam e normalizam a vida cultural, triturando, numa mesma lógica de produção e de funcionamento, tanto o fait divers como os aspectos
mais significativos da vida social;
- recusam um papel de educação e de formação
(mesmo quando estas dimensões constituem o
frontispício da sua carta de intenções), submetendo-se interesseiramente a "tirania" das audiências;
- veiculam valores, estilos de vida e mundividências que acabam por exercer uma influência nefasta
na vida das pessoas, das famílias e dos grupos;
- difundem uma visão da realidade que é frequentemente mais ditada por critérios de prestígio, de
moda e de poder, do que propriamente pela importância absoluta e relativa dos processos, situações e acontecimentos.
É óbvio que estas objecções não são formuladas de igual modo, nem com igual intensidade
pelos diversos sectores e grupos sociais e culturais, além de que diferem bastante conforme o
meio de comunicação considerado. De facto, é
hoje notório um pluralismo de estilos de programação e de informação, bem como de concepções culturais e de comunicação muito maior no
campo da imprensa e da rádio, por exemplo, do
que no terreno da televisão, mesmo antevendo já
o quadro próximo do panorama televisivo em
Portugal.

UM BALANÇO NEGATIVO
Convirá lembrar que aos meios de comunicação social é igualmente reconhecido um papel
importante na informação, na companhia e até no
desenvolvimento cultural. Todavia, se tivéssemos
de proceder a um balanço, o saldo seria porventura globalmente desfavorável aqueles meios. E
'as razões de tal atitude negativa teriam de ser encontradas nomeadamente no plano da ética e dos
valores.
A televisão é, provavelmente, neste contexto,
o caso mais emblemático. Se repararmos bem, os
seus conteúdos exprimem-se em formatos que
(+) Professor na Universidade do Minho.

assentam em três pilares que já encontramos nas
formas culturais populares do passado: a narrativa, o espectáculo e o jogo. Mesmo a informação,
que aparentemente "salta fora" desta trilogia, pode
ser encarada como narração quase ritual da actualidade, com o seu narrador, o seu ritmo, os
seus heróis quase sempre conhecidos, o seu tipo
de sucessos paradoxalmente familiares, a
sucessão de "episódios" das várias histórias que
são regularmente acompanhadas e contadas.
A TV é de facto a grande contadora de
histórias dos nossos dias. E é através dessas
histórias que certos valores são "trabalhados" e
propostos; que determinados modelos de enfrentarnento dos problemas da vida são apresentados;
que estereótipos da vida social são imperceptivelmente construídos.

INTERROGAR O DISCURSO
TELEVISIVO
Se quiséssemos começar a interrogar de
forma sistemática o conteúdo e a forma da televisão, encontraríamos conclusões certamente interessantes. Que imagens e representações da relação homem-mulher são dominantes? Que tipos
e imagens de vida familiar, do trabalho profissional
(masculino e feminino), do trabalho doméstico?
Quem são as pessoas de sucesso e como o obtiveram? Como são resolvidos, nas narrativas televisivas, os problemas e conflitos que inevitavelmente surgem entre as pessoas e os grupos?
Como são retratados determinados grupos sociais,
como, por exemplo, os grupos desfavorecidos?
Que imagens 'da vida urbana e da vida rural? No
que respeita aos telejornais: quem tem voz ou é
merecedor de cobertura? Que assuntos merecem
destaque, na hierarquia, no tempo e na forma de
tratamento das notícias? Em que circunstânciastipo aparecem determinados grupos sociais, como
os trabalhadores, os marginalizados, os pobres?
Que elementos de compreensão dos acontecimentos são facultados? Que assuntos importantes
são esquecidos ou escondidos?
Para responder adequadamente a muitas
destas questões, torna-se essencial compreender
a lógica e o quadro de funcionamento dos próprios
meios de comunicação: os constrangimentos de
natureza económica, técnica, organizacional e
empresarial a que estão sujeitos; as balizas de

natureza jurídica; as dificuldades relacionadas com
a formação técnica e humana dos seus diversos
tipos de profissionais; o grau de desenvolvimento
da pesquisa sobre este sub-sistema social; e, aspecto que aqui muito nos interessa, a natureza da
interaçção entre os mass media e a sociedade
concreta em que operam e entre cada meio e a
respectiva audiência. Contrariamente ao discurso
comum, o problema dos media está longe de ser
um mero problema de conteúdos e de formatos. É
certo que são estes OS aspectos com que o
cidadão comum toma habitualmente contacto; todavia, eles são um resultado de um leque de factores de natureza diversa, que intersectam e,
muitas vezes, inter-conflituam.

O QUE FAZEMOS COM OS MEDIA
QUE TEMOS
É por isso que quando se levantam vozes e
polémicas (que, apesar de tudo, na nossa sociedade são raras) em torno ndo conteúdo dos media
- e em especial em torno das quatro questões
tradicionais: o sexo, a violência, a publicidade e a
manipulação da informação - os problemas são
normalmente mal colocados. Em primeiro lugar,
porque menosprezam o quadro de condicionantes
atrás enunciado. E em segundo lugar, porque iludem a questão das audiências (e iludem tanto
mais quanto pretendem falar em seu nome). Isto
é, recusam-se a fazer uma reflexão sobre a sociedade em que vivemos. Centradas exclusivamente

na obcessão do que os media fazem as pessoas,
esquecem a reflexão sobre o que as pessoas
fazem com os media e como os integram no seu
dia a dia.
Esta reflexão constitui uma das tarefasurgentes a levar a cabo na sociedade portuguesa, na
actualidade. Ela passa, com certeza, pela investigação e o estudo dos media, mas deverá alargarse e contextualizar-se num quadro social e cultural
mais largo, que inclua, designadamente, a educação dos consumidores dos meios de comunicação
social (I ).
É de esperar que, a medida que tivermos
leitores, ouvintes e telespectadores cada vez mais
críticos e exigentes, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista ético e moral, se vá
verificando uma interacção com os próprios meios
de comunicação, que conduza a programações e
conteúdos de mais qualidade, no respeito pela
pluralidade de situações de recepção. Esta é uma
vertente de acção estratégica, que não responderá, talvez, a problemas pontuais e imediatos, mas
que, no longo prazo, é a que com mais eficácia se
apresenta.

(1) Para um desenvolvimento da reflexão acerca dos objectivos,

formas e conteúdos da Educação para a Comunicação Social,
veja-se o artigo "Educar para a Comunicação Social", a publicar
na revista Communio,nQ1, de 1992.

ELEMENTOS PARA UMA R E F L E X A O
SOBRE VALORES E DEMOCRACIA
As linhas que se seguem fazem uma síntese seleccionada do debate realizado sobre esta matéria pela Equipa
Coordenadora do Metanoia, numa reunião alargada, nos
dias 1 e 2 de Novembro. A introdução a reflexão foi feita
pelo Joaquim Azevedo.
A sociedade portuguesa vive um processo de
transição de uma sociedade industrial para uma
sociedade pos-industrial. Algumas tendências
caracterizam ou acompanham esta passagem:
- a crescente terciarização da economia;
- o recurso a mão-de-obra mais qualificada e a
valorização do saber técnico e científico;
- o acesso a informação como fonte primordial
de poder;
- o alargamento e o reforço das classes médias;
- a preocupação com o ambiente e a qualidade
de vida;
- o aumento da precaridade e da informalidade
do trabalholemprego;
- o consumo como forma de integração social;
- a redução da força do estado-Nação face aos
cidadãos, aos espaços locais, regionais e, sobretudo, europeus;
- a crise das "grandes narrativas" que enquadravam a realidade;
- o aumento da diversidade social e cultural.
Este contexto, toscamente traçado, é o pano
de fundo da nossa reflexão sobre os valores e a
democracia, de que são aqui apresentados alguns
tópicos. A preocupação é a de relançar o debate.

tração e desinteresse de que as taxas de abstenção eleitoral são um dos indicadores.
Por outro lado, a democracia assenta na divisão de poderes. Qual é a autonomia e a força do
poder legislativo em Portugal? As maiorias não
são fontes absolutas de legitimidade, pois esta
também assenta na concertação e no contrato.
Estudos recentes revelam que os aderentes
dos partidos são predominantemente quadros que
farão da sua "militância" uma componente essencial da gestão das suas carreiras. Reduz-se o debate de ideias e de propostas e desenvolvem-se,
nos partidos, os grupos, as correntes, as sensibilidades, as famílias... com uma função importante
no mercado de emprego.
A opacidade não favorece a democracia; o
clientelismo gera a transacção dos direitos.
Como aumentar a visibilidade e a transparência
das políticas e dos processos?
A participação é um jogo de defesa de interesses. Como organizar a defesa dos nossos
interesses de forma a ter em conta as necessidades do outro, especialmente dos que mais
têm dificuldade em defender-se?

2. A EXCLUSAO E A SOLIDARIEDADE
1. DEMOCRACIA,

REPRESENTATIVIDADE E
PARTICIPAÇAO
O reforço do papel dos partidos tem acompanhado a diminuição da participação de outras
associações e entidades.
A democracia como sistema de governo das
sociedades implica delegação de poderes, representação. A democracia como forma de viver
em sociedade é um valor ou, pelo menos, assenta
em valores como a liberdade e a igualdade. O
que, de facto, parece estar a acontecer é o
domínio da dinâmica de representação e o desenvolvimento da "vídeopolítica" e do mercado
político, ou seja, aos cidadãos é deixado o papel
de escolher entre propostas/produtos melhor ou
pior embrulhados. A isto e a uma ausência real de
alternância não será estranha uma crescente frus-

Os laços familiares e geracionais enfraquecem-se e há menos oportunidades para algumas
pequenas solidariedades. Por outro lado, a sociedade continua a produzir excluídos nos (e dos)
sistemas de ensino e de trabalho.
O princípio da "Reaganomics" e de Tatcher,
segundo o qual "o Estado tkm que estar ao lado
dos que ganham", tem feito escola. Nele se identificam uma boa parte dos adeptos da "democracia
de sucesso". No entanto, nos países que levaram
mais longe essa política, geraram-se manchas de
pobreza como não se via há muito tempo. E as
reeleições sucedem-se...
Em Portugal, os próximos anos serão decisivos a este nível. A integraçáo económica europeia
e os ajustamentos e reestruturações que esta requer exigirão elevados custos sociais. Como irão
ser distribuídos estes custos? Como nos podemos

opor, com pertinência, a Iógica do "Estado
apoiante dos ganhadores"? Mas ganham porque
são apoiados ou são apoiados porque ganham?
Quem se preocupa com os inadaptados? Como se
mobiliza para a solidariedade?
Mesmo dentro do "sistema capitalista", há
muita diversidade na forma como se dá mais prioridade as pessoas ou as mercadorias. De facto, na
Inglaterra há imensos excluídos do sistema; na
Alemanha (ao menos, ex-RFA), há um melhor
aproveitamento do recurso humano. Em causa,
estarão sistemas educativos, organizacionais,
sociais... e políticas.
Refira-se, a este propósito, o deficiente funcionamento do sistema judicial português, o que
favorece a impunidade de muitos comportamentos
anti-legais e não permite que se resolva, com a
justiça, os problemas que levam as pessoas a
apelar a solidariedade.

aquela em que este se limita a fazer o que não
pode ser feito com igual ou mais justiça e eficiência pelos cidadãos, pelas empresas ou por
outrasentidades colectivas. A redução do peso do
Estado estaria na relação directa com o aumento
do controlo democrático dos processos de decisão
e de distribuição de custos e recursos. Não é
muito simples esta relação.
O mercado é uma necessidade e, enquanto
instrumento regulador, deve ser defendido. De
qualquer modo, o seu triunfo é notório. Para obviar
as suas deficiências, o Estado deverá ter três formas de intervenção: defender o mercado, defender-nos do mercado e preparar o mercado.
O mercado implica troca, mas há realidades e
dimensões que não se compadecem com uma
lógica de troca. E aqui voltamos as questões da
solidariedade. E do amor.

TEMAS PARA CONTINUAR O DEBATE

3. A IGUALDADE
E sempre uma questão complexa esta, a da
igualdade. Começamos logo a fazer distinções
entre igualdade e igualitarismo, etc. De que
falamos, quando dizemos igualdade? O que é
"igualdade de oportunidades"? E "igualdade de
direitos"?
Num tempo de manifestação escancarada de
desigualdades, a problemática central será: igualdade a partida ou igualdade de resultados?
4. O ESTADO E O MERCADO
A dimensão mais adequada de Estado será

Das questões abordadas, ficaram algumas
sugestões que podem servir de título a encontros,
leituras e escritos:
- Ética, legalidade e justiça.
- Escola, democracia e exclusão.
- Imagens do Estado.
- Estado de políticas, Estado modesto.
- Critérios para avaliação das "performances" económicas e sociais.
- Instituiçõesde solidariedade.
- Sucesso - modelos, práticas...
- Metamorfoses do trabalho.

Ana Cordovil e José Maria Azevedo
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AUTONOMIA
A C R I A N Ç A E O ADULTO

Julia Oliveira Formosinho ( * )
O desenvolvimento socio-pessoal da criança é
lento. A descrição desse processo tem sido feita
através de "diferentes lentes" que naturalmente
perspectivam aspectos diferentes. Teve sempre
particular apelo para mim a preocupação da psicologia do desenvolvimento em estudar os modos
específicos de entendimento que a criança desenvolve para fazer atribuição de sentido (para
entender, para comunicar) com a experiência,
neste caso, com a experiência social. A criança,,
ainda pequena, encontra-se imersa num mundo

b

tia como exteriores a si própria, isto é, algo do
mundo dos outros, dos grandes, dos que fazem o
mundo. Progressivamente apropria-se desse
mundo com que nós, os adultos, aqueles que
fazemos o mundo, estamos porventura insatisfei-

pertença. A sociedade tem para ela projectos de
inserção no mundo da sua cultura. A família, a escola, naturalmente transmitem, inserem, dão
quadros mentais. Aliás o problema pedagógico
aue vale a Dena discutir é como o faz e não se o

o mundo. No seu percurso de atribuição de sentido a realidade social não se encontra só com o
feito, encontra-se com o fazer-se. E é aí nesse
esDaco aue oscila entre acom~anhara insercão e

-

.

adulto, a aualidade da sua interaccão social com a

pensável.-E a clarificação de valòres pode aí dar
uma ajuda. Fala-se muitas vezes de projectos de
clarificação de valores na escola com a s crianças
e eles têm porventura muito interesse. No entanto,
penso que esse espaço de intimidade com a criança, necessário as estratégias pedagógicas tendentes a fazer o equilíbrio entre a inserção e a
autonomia, requer da parte do adulto a clarificação
e assumpçáo dos seus próprios valores.
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(') Docente d a Universidade d o Minho.
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C A M I N H A N D O S O B O E S P L E N D O R DA TUA F A C E
Maria Adelaide Pinto Correia ( * )
JULHO:
ALGURES NA COSTA LESTE DA JUTLÂNDIA
Aqui é a face macia do Paraíso. Redonda
duma luminosidade muito doce, com tintas etéreas
a pintar o céu sempre em mudança. O Verão é
curto e explosivo, os caminhos têm margens espessas de flores de todas as espécies e cores até papoilas! As vacas e os cavalos saíram todos
dos estábulos e enfeitam a paisagem. Os humanos também, em cachos, de bicicleta, com as
roupas mais coloridas e mais bonitas que se
possa imaginar. Na floresta nem pensar em entrar:
as nuvens de mosquitos, que romperam para uma
vida curta todos ao mesmo tempo, não só te picarão repelentemente (estão a ver o trocadilho?) lá
mesmo, como te perseguirão em nuvens até a
porta de casa.
Toca a apanhar framboesas, groselhas, ginjas
e muitas outras bagas, para intermináveis fervuras
e compotas. Toca a apanhar favas e erviihas - sim
senhor, agora em Julho; até o sabor é diferente,
outro.
E o mar, sempre o mar na linha do horizonte,
com os ferries que parecem parados vistos dos
caminhos mais longe, e os elegantissimos moínhos de energia eólica a pontuar a costa.
Pelos nossos hábitos, é tudo plano, ou quase
- anda-se, anda-se, anda-se e não se deu por
isso.

AGOSTO:
MENOS DE 1/20 DA COSTA OESTE DA
GRONELÂNDIA,17 DIAS
É Verão; não se podem fazer loucas corridas
com os trenós-de-cães no gelo, na calote gelada,
o "inlandice" (inlandis emendaram os franceses,
para não dizer igual). Resta andar de barco
("cacilheiros", traineiras, ou canoas a motor. Ali
não vimos kayaks), de helicóptero ou de avioneta ou imensamente a pé, subindo e descendo, interminavelmente subindo e descendo a enrugada
periferia rochosa a beira-mar. A água vai gelar não
tarda, mas por agora corre livremente entre as
rochas; há muitas flores, que se erguem a não
(*) Médica de saúde escolar.

mais que um palmo do chão - mas, se as vais
apanhar, encontras o caule estirado até muito
longe, deitado, acamado e escondido que esteve
durante o longo inverno. Para beber, se estiveres
numa aldeia, vais buscar a água ao mar: pedaços
desprendidos de icebergs, gelados há milhares de
anos; os mais pequenos serão do tamanho duma
arca grande, têm que se partir com escopro antes
de os deixar a derreter nos grandes sifões de
alumínio.

E lá estão os icebergs. Isso, "estão". O mar
não se move, eles também não, e o reflexo nas
águas paradas nem estremece. Há-os de todos os
tamanhos, imensos - rochas, castelos, montanhas;
brancos, atravessados de caprichosas riscas azuis
de translucidez. Lá para o Inverno, talvez a parte
submersa se estropie, os desequilibre, e eles se
revirem catastroficamente, num espadanal inenarrável. Por agora, "estão".
O silêncio irreal é quebrado a curtos espaços
por duas espécies de ruídos sinistros: o estrondo
dos icebergs a estalar (falhas escondidas, que não
chegamos a ver), e os cães machos da povoação
a uivar todos ao mesmo tempo a sua raiva de
acorrentados. Passam o Verão presos, desempregados; as fêmeas andam soltas porque é a altura
de terem os filhotes.
Nesta altura do ano, nesta latitude, não tivémos noite. Os longos~crepúsculosfazem os seus
espectáculos de luz e cor nos icebergs, juntando
longas fitas de nevoeiro ao festim.
Ia a procura de uma qualquer última fronteira,
de arredar alguns obstáculos na opacidade que
corre entre nós e a Face do Senhor. Julgam que
sim ? Enganam-se. O que descobri é como estamos formatados pela nossa cultura e as paisagens
da nossa infância, pelos sonhos que fantasmámos... Dêem-me as crinas descabeladas das ondas nas praias atlânticas; dêem-me o Alentejo,
dêem-me não sei o quê ! - mas a verdade é que a
Sua Misericórdia esbarra nos nossos feitios.
Agora: como é possível fechá-lo em igrejas?!
Falo dos edifícios mas também dos dogmas.
Como é possível que passemos a vida a apertá-lo
as nossas dimensóes?! Não, não vislumbrei o es-

plendor da Sua Face; mas humildemente sinto
passar a vibração da Sua imensidade. O Seu
Verbo, que nós traduzimos conforme Ele nos
ajude (O Espírito Santo, já agora, para ficar tudo
mais certinho) e nós podemos, claro que nos
aproximou - mas daí a apropriarmo-nos d'Ele!...

OUTUBRO:
A ORIENTE DE MARVAO
Vou por caminhos, carreteiros e ligações mais
estreitinhas, de mapa na mão, pergunta aqui, pergunta ali. "Aqui" e "ali" podem ser muito longe: a
habitação é miúda e dispersa, 5-6 casas aos montinhos. O Homem está lá, e a Natureza também,
numa aliança que pareceria indestrutível. As
habitações são cómodas como uma roupa longamente usada, amplas, cheias-de sossego, de cães
e gatos familiares, das quotidianas tarefas da
casa, das terras e dos animais. As pessoas
vestem com esmero, asseio e conforto; nas invernias, terão belos lumes. Têm frigorífico, fogão e
gás, televisão. Para saír dali terão que ir a pé ou
montados até a estrada, que não é longe. A terra
é fértil, a água canta por todos os lados. 0 s filhos
estão dispersos por esse vasto mundo. A mística
do "sucesso", do conformismo, da carreira, do
matar-se a trabalhar como prestígio, parecem ali
coisas extra-terrestres (quero dizer, estranhas ao
viver na Terra). Conhecem os segredos dos seus
campos, das cadeias da vida, das estações. 'lgnoram a subserviência; são calmos, seguros de si,
conviviais e sorridentes.
Mas vão morrer de velhinhos - e depois ?

O dia está quente, o céu alentejano é indizivelmente azul. Os meninos vão para a escola,

parece-nos que como desde o princípio do mundo.
Os do Ciclo e da Secundária, esses vestem-se e
comportam-se pelos últimos figurinos da T.V. As
velhotas lavam-se recatadas nos pátios, em bacias de esmalte. Há mulas a lavrar e tractores, e
bombas a tirar água do rio. Há os caminhos que
continuam iguais (alguns com óbvias lages romanas) e há as "vias rápidas" (já não se chamam
estradas?) a ser asfaltadas. Há os túrnulos e pedras antigas que voltam a superfície um pouco por
todo o lado, antas, "cabeçudos" de colmo sobre
empedramentos circulares pré-históricos ou
refeitos tal e qual. Há lojas cheias de coisas
"flagrantemente pífias, cavilosarnente catitas" (a
expressão é do Ramalho) - porque é que o bomgosto espontâneo dos interiores das casas onde
parei se perde ?
Castanheiros com os enormes ouriços verdinhos das castanhas novas, sobreiros, oliveiras, e
granitos, granitos, granitos. Ouvem-se os picapaus e o v60 assustado das pegas. Muitos
passarinhos, que eu, ignorante, não sei distinguir.
Rapinas, desta vez não.
Há as pontes novas, os pontões velhos; algumas passagens são só pedras bem levantadas
sobre o leito do rio e ribeiros. Há os ingleses,
alemães, holandeses que compraram isto e aquilo,
os melhores bocados; vão "amanhar", vão restaurar, vão e vêm e todos parecem entender-se bem.
As cabradas, luzidias e vivaças, olham com
curiosidade e chocalham que sim.
A certa altura, o meu anjo da guarda estava a
minha espera, de boné e cigarro, fumando e contemplando. Quem, além dele, ali sózinho, me
poderia ter dito que aquele carreiro arrevezado era
mesmo a ligação que eu procurava ?

DA R E R U M N O V A R U M A T E A C E N T E S I M U S A N N U S
Manuel António Ribeiro (*)

Três acontecimentos recentes marcaram a
celebração do centenário da ~~Rerum
Novarum.:
- A "Semana Social 91: Renovar para Humanizar", ocorrida em Lisboa entre os dias 25 e 28 de
Abril, retomando a iniciativa das semanas sociais
que há décadas atrás tanta importância tiveram na
sensibilização dos cristãos para as questões sociais.
- A publicação da encíclica "Centesimus Annus", no passado dia 1 de Maio, onde se afirma
que nem o marxismo que faliu nem o capitalismc
consumista e liberal que se mantém são uma verdadeira solução.
- O encontro recente, realizado na diocese do
Porto, com a participação dos vários colectivos
que integram a Pastoral Operária. A grande síntese dos trabalhos preparatórios desse encontro
chegava, sintomaticamente, a mesma conclusão
que a encíclica papal: "Nem queremos o colectivismo, que caíu, nem o capitalismo, que ficou".
Estes três acontecimentos jubilares, ocorridos
tão recentemente, revelam uma vontade de despertar as consciências adormecidas para os problemas sociais decorrentes do trabalho. Oxalá que
estas iniciativas sejam um fermento de uma
grande transformação de mentalidades.
Porquê celebrar o centenário da <<RerumNovarum,, (R.N.)? Porque esta encíclica significou um
profundo virar de página na maneira da Igreja se
situar frente ao mundo.
A R.N. foi a primeira tentativa de a Igreja dar
uma orientação moral as questões sociais decorrentes da Revolução Industrial, visando a promoção da dignidade dos trabalhadores e a defesa
dos direitos fundamentais da classe operária.
Porque é que a Igreja de então decidiu erguer
a sua voz? Porque as "novas realidades" sociais
de há 100 anos interpelavam gravemente a consciência cristã. Essas novas realidades, operadas
no domínio da economia e da tecnologia, provocaram aquilo a que Leão XIII chamou "miséria
imerecida" do proletariado.
Não foi a Revolução Industrial que causou
essa "miséria imerecida" dos trabalhadores,
(*) Professor no Porto.

mas sim o aproveitamento sem escrúpulos que os
patrões fizeram dessa nova oportunidade de
ganhar fortunas, sem olhar a nenhum princípio
moral que pusesse o respeito da pessoa humana
acima da sua ambição.
Também hoje estamos a assistir a uma nova
e profunda revolução tecnológica cujas consequências se estão a traduzir na precarização do
trabalho e na fragilizaçáo da segurança dos trabalhadores. É justamente porque estamos a atravessar uma situação paralela com a que foi vivida há
cem anos, que importa estar atentos as novas realidades de hoje, de modo a termos uma intervenção social inspirada nos valores do Evangelho.
Será essa, aliás, a forma mais válida de celebrar
com verdade a data jubilar da ~RerumNovarum>>.

2. O IMPACTO DA «RERUM
NOVARUM,>
Em que se traduziram as "novas realidades"
que há cem anos impeliram a Igreja a erguer a sua
voz de denúncia e de anúncio?
Essas novas realidades tinham a ver com a
Revoluçáo Industrial que estava a introduzir profundas transformações técnicas nos processos de
produção. Tratou-se de um fenómeno iniciado em
Inglaterra e que se veio a estender progressivamente a outros países da Europa.
Baixaram-se os custos de produção através
da introdução da máquina. Sucederam-se invenções em cadeia, particularmente no ramo têxtil:
em 1733, John Kay inventa a lançadeira volante;
em 1755, Cartwright cria o tear automático; em
1769, James Watt inventa a máquina a vapor.
Esta revolução industrial dá origem a uma
profunda crise social que afecta gravemente as
condições de vida dos trabalhadores. No sector
dos lanifícios, os salários baixam drasticamente,
para poder aguentar a concorrência do algodão,
nova matéria-prima importada de além-mar nos
barcos a vapor. No ramo da fiação do algodão, por
sua vez, dão-se grandes' vagas de desemprego
provocadas pela mecanização industrial, que dispensava muita mão-de-obra, e pelo afluxo aos
centros industriais de muitos camponeses, vítimas
de uma reforma económica que fez concentrar as

terras nas mãos das oligarquias agrárias.
O espantoso crescimento económico provocado pela chamada revolução industrial teve assim
um preço muito amargo para os trabalhadores.
Um relatório de 1846, sobre a situação operária no Alto Reno (Alemanha) afirmava que dos
60 000 operários aí existentes, 3 000 eram crianças. Os termos com que esse relatório refere a
situação dessas crianças chocam a nossa sensibilidade: "Pálidas, magras, cobertas de farrapos,
chegam de pé descalço através da chuva e da
lama, trazendo na mão o bocado de pão com que
se vão alimentar até ao seu regresso a casa. Todos os dias estão 16 ou 17 horas de pé, 13 das
quais, pelo menos, num compartimento fechado,
onde quase não mudam de lugar nem de posição.
Não se trata de um trabalho, mas de uma tortura
que é infligida a crianças dos seis aos oito anos,
mal alimentadas, mal vestidas, obrigadas a percorrer a pé desde as 5 da manhã a longa distância
até a oficina e que acabam esgotadas com o regresso a casa".
As primeiras reacções contra esta situação
partiram de homens que tentaram responder-lhe
com novas concepções ideológicas da sociedade.
O francês Saint. Simon defendia o socialismo
utópico como resposta a estas injustiças. Bakunine (russo) e Proudhon (francês) optavam por uma
solução anarquista que destruisse a propriedade
privada e a intervenção do Estado. Mas foi sobretudo Karl Marx que teve uma importância decisiva
na organização do movimento operário contra a
ditadura do capital.
A Igreja haveria também de levantar a sua
VOZ,com a <<RerumNovarum,), embora muitos a
acusem de ter falado demasiado tarde. Na verdade, a publicação da encíclica em 1891 ocorre
quase 50 anos depois do Manifesto Comunista.
Todavia, muito antes da RN ter sido publicada,
tinha havido uma minoria clarividente de leigos,
padres e bispos que perceberam que a questão
social colocava problemas de justiça e não apenas
de caridade. Foi essa minoria que preparou a distância a encíclica ~~Rerurn
Novarum>>.Registe-se
este facto como .mais uma razão para não perdermos a confiança na nossa acção, apesar de
tantas vezes nos sentirmos uma pequena minoria.
Ao celebrarmos o centenário da primeira
encíclica social, devemos tomar consciência do
enorme progresso que se operou na Igreja relativamente a sua maneira de estar no mundo. Leão
XIII representou, na verdade, um novo estilo da
Igreja olhar o mundo, com uma atitude mais positiva relativamente ao progresso e as realidades
temporais. Ao contrário do seu predecessor que
se limitava a condenar, Leão XIII procurou dar aos
católicos orientações positivas. Preocupou-se em
ver os leigos a participar nas realidades temporais

para as imbuir com o espírito evangélico. Esboçava-se assim o que haveria de ser a intuição central
da Acção Católica: a concepção de uma acção
dos cristãos nos seus ambientes de vida, em vez
de uma acção agindo institucionalmente de cima
para baixo.
Com a publicação da <cRerum Novarum,), a
Igreja mostrou que não queria manter-se surda e
muda diante dos clamores das vítimas da "miséria
imerecida". O Papa foi muito duro na condenação
das injustiças sociais. Além de condenar o
"infortúnio e a miséria imerecida" em que viviam
os operários, o Papa descreve uma série de situações que violavam clamorosamente a moral
cristã:
- As "leis e instituições públicas" que deixavam os trabalhadores "entregues a mercê de senhores desumanos e a cobiça de uma concorrência desenfreada";
- Um "pequeno número de ricos e de opulentos que impõe um jugo quase servil a imensa multidão de proletários";
- A "afluência de riquezas nas mãos de um
pequeno número ao lado da indigência da multidão".
Face a estas novas realidades contrárias a
dignidade humana, o Papa propõe os grandes
princípios morais que já faziam parte da tradição
da Igreja:
- O primado da pessoa sobre as coisas;
- A relativização da riqueza e do bem-estar
terrenos;
- O direito de todos a propriedade como um
instrumento de liberdade e de responsabilidade da
pessoa humana;
- O direito de associação;
- O carácter social da propriedade privada.
Ao enunciar estes grandes princípios morais,
aplicados ao campo social, Leão XIII dava início a
uma nova época da Igreja. A partir dele, todos os
papas passaram a dar uma grande importância
aos problemas sociais. E assim: ao longo dos 100
anos que nos separam da <<RerumNovarum,,, a
Igreja publicou notãveis documentos sociais que
foram adaptando as realidades de cada época o
seu ensino social.
Há, porém, duas grandes etapas que definem
o percurso desta evolução.
A primeira vai da ~GRerurnNovarum,, até Pio
XII. Nesta fase, a Igreja colocava-se numa atitude
de mediação entre as classes sociais. A questão
social, por seu lado, era vista como um antagonismo entre os detentores do capital e a massa do
proletariado.
A segunda etapa vai da <<Materet Magistra,,
(de João XXIII) até aos nossos dias. O problema
social deixou de ser visto como uma mera
oposição entre classes sociais para ser olhado

.

como uma oposição entre povos desenvolvidos
(bloco Norte) e povos subdesenvolvidos (bloco
Sul).
O Concílio Vaticano II q(Gaudium et Spes,, assumiu a questão social nestas duas vertentes: ela
vive-se no interior de cada Estado, mas assume
também uma dramática dimensão mundial.
Paulo VI, na encíclica (cPopulorum Progressio,, (1967), haveria de insistir na dimensão planetária dos problemas sociais: "...cada um deve
tomar consciência de que a questão social
adquiriu uma verdadeira dimensão mundial." O
actual Papa, na sua primeira encíclica social
((~SollicitudoRei Socialis,, - 1987) vê na encíclica
de Paulo VI um ponto de partida para um novo
modo de pensar a doutrina sócial, não já em termos de simples relação de classes, mas sim de
relacionamento entre nações e povos.
A questão das classes mantém-se, mas tem
que se alargar aos horizontes do planeta, com a
crescente interdependência dos povos. E que a
solidariedade só é cristã se levar ao desenvolvimento integral de todos os homens. Assim como o
crescimento económico de há cem anos foi injusto
porque se fez a custa da miséria dos trabalhadores, o actual desenvolvimento da Europa continua
a ser injusto porque se está a fazer a custa da miséria do Terceiro Mundo. Não nos podemos dar
por satisfeitos só porque as nossas condições de
vida estão a melhorar. E preciso perguntarmo-nos
qual é o preço desta nossa evolução económica.

3. DESAFIOS A NOSSA
CONSCIÊNCIA
Diante das realidades do mundo de hoje e
diante do património doutrina1 que a Igreja criou ao
longo destes cem anos, a nossa consciência cristã
não pode ficar indiferente.
O pensamento social da Igreja para nada
servirá se ele não mobilizar os cristãos na transformação deste mundo. A celebração do centenário da cqRerum Novarum,, não se deve ficar por
uma leitura actualizada da encíclica. Esta celebração só será útil, se despertar as comunidades
para as suas responsabilidades sociais. Como nos
recordava João Paulo II, numa mensagem a ONU,
em 1978, a acção da Igreja não pode reduzir-se a
um "facto religioso" ou a "esfera meramente privada". Trata-se de organizar este mundo segundo o

espírito do Evangelho, pois, como dizia Paulo VI,
na "Populorum Progressio", "certamente o homem
pode organizar a terra sem Deus, mas sem Deus
só a pode organizar contra o homem". (P.P., 42).
Se a Igreja se torna presente na defesa ou na
promoção da dignidade do homem fá-lo em nome
da sua missão (João Paulo II, Puebla, n"). A ordem social faz parte da ordem moral, pois também
aí se joga o destino último e sobrenatural do
homem. Importa, pois, actualizar nos nossos
meios de vida as grandes linhas de orientação que
constituem hoje o património da Doutrina Social da
Igreja e que na sua essência se podem sistematizar da seguinte maneira:
1" O homem é o sujeito, a causa e o fim de
toda a actividade económica - o trabalho é mais
importante do que o capital;
2" O mundo da economia precisa de ser
redimido, pois também nele se manifesta o pecado
que esmaga o homem;
3" Os ricos precisam de se libertar da alienação das suas riquezas e os pobres precisam de
se libertar da alienação da sua resignação;
4" finalidade da produção de bens é a promoção da pessoa humana e não a criação de
falsas necessidades;
5"s
bens têm um destino universal - impõese, por isso, o domínio do instinto de posse que
existe' dentro de cada um de nós, em favor
daqueles que menos possuem;
6" sistema económico só é justo se assegurar a realização individual da pessoa e, ao mesmo
tempo, estiver ao serviço de todos;
7"
pp!neamento económico de uma sociedade deverá ser definido com a participação
democrática dos cidadãos, de modo a assegurar
que as metas a alcançar estejam ao serviço de todos;
8"
aumento da produção de riquezas deve
aproximar-nos mais uns dos outros, em vez de
criar crescentes fossos a separar ricos de pobres.
A nova evan.gelização, de que tanto se fala
ultimamente entre nós, passa também por levar a
prática estes grandes princípios da Doutrina Social
da Igreja. Como nos recordava Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, "o que importa é evangelizar a
cultura e as culturas dos homens, não de uma
maneira decorativa, como um verniz superficial,
mas de uma maneira vital, em profundidade".

D O

T E M P L O
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S I N A G O G A

A N O S T A L G I A DA C I D A D E F U T U R A
Laurence Sigal (*)
A história do judaísmo tem como referência
omnipresente o Templo de Jerusalém, não tanto
como um lugar santo que fosse vestígio de acontecimentos ou rituais passados, mas como concretização da esperança messiânica. Quando os
judeus, nas suas orações, se voltam três vezes
por dia para Jerusalém, não evocam a cidade das
origens mas sim a cidade do futuro.
Na realidade, o judaísmo refere-se a três tipos
de moradas que consagram os laços entre o
homem e Deus: o Tabernáculo, o Templo e a Sinagoga. A presença divina é difusa, pode manifestar-se em todos os lugares, é independente das
condições materiais. Mas Deus instituiu um Santuário privilegiado quando ordenou aos hebreus no
deserto que construissem um Tabernáculo para
abrigar a Arca da Aliança que, por sua vez, guarda
as Tábuas da Lei.
A descrição do Tabernáculo, primeira "morada
do sagrado" na história dos judeus, vem na Bíblia.
No sentido primordial, o Tabernáculo é a residência de Deus ("Construir-me-ão um Santuário, e Eu
residirei no meio deles"). E uma tenda, um Santuário itinerante, que demonstra bem que o sagrado
não está ligado a um lugar fixo mas a presença de
Deus. A Sua presença está materializada pela
Arca da Aliança, sobre a qual as asas dos Querubins formam o trono da realeza divina.
A organização do espaço e o mobiliário do
Tabernáculo obedecem as prescrições divinas: a
Arca, o candelabro (Menorah), a mesa para os
pães de proposição, o altar. Sobretudo, definem
dois espaços distintos: a sala grande e o Santo
dos Santos. As proporções, as funções e o conteúdo serão os mesmos no Templo de Salomão,
assegurando assim a continuidade de um Santuário para o outro.
A construção do Templo (cerca de 950 a.C.)
corresponde a sedentarização, do povo de Israel e
também a uma fase grandiosa do reino que o Rei
David estabeleceu, e torna-se o centro religioso do
país. Nas grandes festas de peregrinação, os fiéis
vêm de toda a Judeia e de regiões mais afastadas,
trazer ofertas e cumprir sacrifícios. É a realização
máxima do ritual instaurado pela Bíblia. O Templo
deu corpo a ideia de lugar santo e a de arquitectura sagrada.
-

-

(*) Conservadora do Museu de Arte e História do Judaísmo, em
Paris.

Podemos pensar que desde o princípio, ao
lado dos ritos sacrificiais observados no Templo
(ou nos Santuários que o precederam), os judeus
iam lá rezar. Mas há poucas referências textuais a
isso, e nenhuma prova arqueológica. A instituição
dum lugar de oração, a Sinagoga, data do exílio
na Babilónia (587 a.C.).
Quando voltaram para Israel, em 538 a.C., os
cativos de Babilónia trouxeram consigo o hábito de
se reunirem para rezar e ouvir a leitura da Lei (a
Torah). Esta forma de culto vai coexistir durante
séculos com o serviço do templo; será a única
depois da destruição do Templo em 70.

A CONSTRUÇAO DAS
SINAGOGAS
A Sinagoga é uma instituição post-bíblica, não
havendo portanto prescrições para a sua construção. Há uma única referência no Talmud (l ), precisando que as sinagogas devem ser construídas
sobre um promontório e ser mais altas do que as
casas vizinhas.
Da leitura do Livro de Daniel, pode acrescentar-se que as janelas são indispensáveis a oração,
porque permitem olhar para o céu e aí buscar inspiração para a reverência e a devoção. Daniel
voltava-se para Jerusalém nas suas orações: este
facto influenciará também o plano das sinagogas.
Quanto a orientação para Jerusalém, as soluções arquitecturais variam muito nos primeiros séculos da era cristã. Na origem, era a fachada do
edifício que se virava para Jerusalém; a Torah,
dentro da Arca, devia ficar num compartimento a
parte, fora da Sinagoga, para onde era trazida
para a leitura da Lei.
A partir do séc.lll, o plano das sinagogas vai
evoluir: agora é a colocação da Arca que determina a orientação do edifício.
Nas "Antiguidades Judaicas" de Flavius Josephus, consta que se construíam as sinagogas
junto de águas correntes, do mar ou de rios ou
ribeiros, para juntar a sala de oração uma outra
para as abluções rituais.
A instituição das sinagogas representa uma
ruptura fundamental com o culto que era celebrado no Templo. Marca a passagem dos ritos que
eram realizados exclusivamente pelo Grande Sacerdote e pelos Levitas para as celebrações

colectivas. E a passagem dos sacrifícios a oração
arrasta efeitos sociais, porque as actividades do
culto - leitura da Lei e oração - podem ser conduzidas por qualquer fiel e não implicam um sacerdócio.
As sinagogas tornaram-se um centro da vida
social. Flavius Josephus escreve que os fiéis se
reúnem para ouvir a leitura da Lei e rezar, mas
também para discutir os problemas da vida da
comunidade. Na grande sinagoga de Alexandria,
os homens sentavam-se por corporações: teceIões, ourives, ferreiros, etc. - cada um que entrava
sabia onde encontrar os seus colegas.
A sinagoga também é um centro intelectual,
tomando então o nome de hamidrash (casa de
estudo).
De uma maneira geral, a essência do culto
sinagoga1 torna secundários os elementos do estilo, os quais corresponderão as arquitecturas da
época e do lugar. O que há de definidor é a organização interior e o registo iconográfico.
O Templo de Salomão reproduzia o plano
tradicional dos santuários cananeus e o-modelo do
Tabernáculo: três espaços sucessivos, o vestíbulo
(ulam), a sala principal (hekhal) e o Santo dos
Santos (devir). No Santo dos Santos, só o Sumo
Sacerdote podia penetrar. Além da separação em
espaços definidos, havia uma gradação entre a
zona das mulheres, dos homens e dos sacerdotes.
Na Sinagoga, ao contrário, toda a assembleia
dos fiéis participa no desenvolvimento da liturgia.
Assim, a sua arquitectura interior organiza-se em
redor de dois pólos: a Arca e a "bimah" (púlpito
onde se abrem os rolos da Lei).
A Arca fica colocada no ponto para onde convergem os olhos dos fiéis; ocupa a ábside ou sobrepõe-se de alguns degraus ao nível da assembleia - liga, de maneira real e simbólica, o fiel ao
alvo da sua oração: a Jerusalém terrestre e,
através dela, a Jerusalém celeste.
A partir da Idade Média, a bimah ocupava
uma posição central, que ainda conserva, quaisquer que sejam as dificuldades de organização do
espaço; a Arca fica sempre encostada a parede
oriental.
A situação da bimah traduz na sua realidade
física a mutação litúrgica: os fiéis concentram-se
em círculos a volta do coração da Sinagoga, e vão
passando uns a seguir aos outros junto a bimah.

A D E C O R A Ç A O DAS
SINAGOGAS
A transferência das ornamentações do exterior para o interior resulta, desde os primeiros
séculos da nossa era, de legislações hostis a expansão do judaísmo. Cerca de cem anos depois
da morte de Constantino (que ocorreu em 337), foi
promulgada uma proibição de construir novas sinagogas e mesmo de restaurar as existentes, a
não ser que ameacem ruína. Então, as esculturas
das fachadas, que abundavam nas sinagogas,
desapareceram progressivamente. Passou a darse atenção aos pavimentos interiores em mosaico;
os pavimentos mais ricos datam dos séculos V e
VI.
Os rabinos não foram sempre hostis, antes
pelo contrário, a ideia de traduzir os ensinamentos
da Bíblia em imagens. Neste capítulo, as sinagogas abriram o caminho para a decoração das
igrejas, pelo menos na Palestina antiga. Lado a
lado com assuntos naturalistas ou pagãos e com o
repertório geométrico proveniente dos, mosaicos
helenísticos, aparecem os temas religiosos específicos.
A filiação espiritual da Sinagoga no Templo e
da Arca Santa na Arca da Aliança vai traduzir-se
na ornamentação dos objectos de culto que
rodeiam a Torah: as capas, placas e ornamentos
de joalharia vêm dos ornamentos e placa peitoral
do Sumo Sacerdote; a decoração da Arca (muitas
vezes com colunas e cortinas derivadas do véu de
separação do Santo dos Santos) evoca a disposição interior do Templo.
De maneira geral, a presença recorrente dos
motivos arquitecturais nos objectos de culto judeus
(lâmpadas de "hanuca", caixa de perfumes) sugere o seu significado simbólico, re-enviando sempre
ao edifício por excelência: o Templo.

(in "Les Demeures du Sacré", Le Courrier de I'Unesco,
Novembro 1990, pp.30-33).
Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia.
(1) O Talmud é a obra fundamental da literatura judaica post-

bíblica. É considerado como a interpretação autêntica da Lei
de Moisés (a Torah).

.

Nas últimas semanas Timor-Leste saltou para as primeiras páginas
dos jornais, tornou-se notícia de abertura de muitos blocos noticiosos, foi tema de conferências, motivo de manifestações diversas ...
Infelizmente, foi necessário mais um massacre, além da sorte de
haver alguém que o tivesse registado em imagens, para que a
opinião pública mundial e as várias entidades se comovessem e
descobrissem a sua existência. De repente, todos desejam ser
solidários com este povo que há 16 anos clama justiça e cujo grito
esbarrou com a indiferença do mundo e com interesses poderosos,
que não se compadecem com a luta e a resistência de um pequeno
povo, as quais já lhe custaram mais de 200 mil mortos. Mas ainda
bem que, pela primeira vez ao longo de 16 anos, se gerou um
movimento internacional de protesto e solidariedade. Esperemos
que todos aqueles que de repente se descobriram solidários, e todos os outros que desde há muito o são, tenham a coragem de
manter viva esta chama de protesto e solidariedade.
Nós portugueses, e sobretudo os católicos, sentimos alguma dificuldade em reflectir sobre a questão de Timor e até algum incómodo
quando o fazemos. Essa dificuldade é reveladora da nossa incapacidade em reflectirmos e debatermos, sem complexos, o nosso passado histórico, nomeadamente enquanto país colonizador. No entanto, tal não nos impede, antes pelo contrário, de sermos
solidários.
Quisemos deixar nestas páginas apenas alguns textos sobre o momento actual e outros menos recentes, que, para além de expressarem o nosso protesto e solidariedade, nos podem ajudar a reflectir
sobre esta questáo.

A

QUESTÃO

DE

-

TIMOR

REFLEXÁO
DO METANOIA OUTUBRO
1989 (*)
No último Encontro Nacional do Metanoia Movimento Católico de Profissionais, que teve lugar em Coimbra, nos dias 14 e 15 de Outubro de
1989, foi levantada a "Questão de Timor", suscitada pela visita do Papa João Paulo II a diocese de
Diii.
Apesar de não se enquadrarem no âmbito da
ordem dos trabalhos, foram apresentadas, na
oportunidade, algumas propostas no sentido de o
movimento se manifestar em relação a "Questão
de Timor".
Estas propostas não foram imediatamente
concretizadas por se ter reconhecido que a complexidade da questão merecia uma análise

cuidada e aprofundada de molde a consubstanciar
a reflexão e o empenhamento que vários membros
do Metanoia têm desenvolvido nesta matéria.
Optou-se, então, por encarregar a Equipa
Nacional do Metanoia de dar sequência aquela
necessidade de análise, mas com a responsabilidade de promover acções concretas no imediato.
Neste âmbito, realizou-se, em Lisboa, no dia 1
de Novembro de 1989, uma reunião com alguns
membros do movimento, mais directamente ligados a questão, na sequência da qual a Equipa
Nacional do Metanoia deliberou transmitir, desde
já, a Conferência Episcopal Portuguesa as considerações e preocupações que seguem.

A herança do passado cdlonial gera aos portugueses, como povo e como nação, particulares
responsabilidades no sentido de preparar e acompanhar o povo timorense no processo de autodeterminaçáo.
Apesar disso, não soubemos, náo quisemos
ou não pudemos, nos momentos cruciais, tomar
as medidas e assumir os compromissos adequados a plena e livre decisão do povo timorense
sobre o seu futuro.
O reconhecimento de que a "Questáo de
Timor" é uma questão nacional só mereceu acolhimento meramente formal. Na prática a generalidade dos portugueses revela desconhecimeoto ou
desinteresse pelo problema e resignação ou despreocupação sobre o destino do povo timorense.
No entanto, nada nos pode coibir de agir
concretamente em solidariedade activa com o
povo timorense, sem esquecer a comunidade dos
timorenses residente em Portugal ou fora do território de Timor-Leste.

notam-se sinais preocupantes de bloqueamento
do diálogo entre igrejas locais, cujas causas efectivas urge analisar e neutralizar, sob pena de
grave quebra de unidade eclesial.
Neste contexto, importa advertir, em primeiro
lugar, que toda a actividade deverá ser inspirada
pela defesa de princípios internacionalmente
aceites, nomeadamente o da autodeterminação
dos povos, ou inspirada pela necessidade de contribuir para minorar o sofrimento do povo tirnorense, em especial dos mais desprotegidos.
Por outro lado, as acções a desenvolver no
sentido de aos timorenses ser dada oportunidade
para definir o seu próprio futuro, em plena liberdade, náo pode esquecer a situação do jogo de
forças realmente existente no terreno.
Seria, no entanto, lamentável que alguma vez
o valor dos princípios indeclináveis e irrenunciáveis fosse sacrificado aos interesses de clientelas
ou à mera lógica do custo-benefício (por exemplo,
deixar imolar 400 mil timorenses para não afectar
4 milhões de católicos indonésios).
Assim, esperamos que a Igreja assuma solidariedade activa para com as posições definidas
pelo administrador apostólico de Dili, D. Ximenes
Belo, em especial no que diz respeito ao seu
apelo, dirigido ao Secretário Geral da ONU, para
que se promova um referendo no território.
Consideramos indispensável que se fomente
um debate sério sobre a "Questáo de Timor", em
todas as comunidades cristás. Para cumprir este
desiderato alvitramos a organização, a nível nacional, de jornadas anuais, abrangendo um
Domingo ou mesmo uma semana, com o fim de
sensibilizar e mobilizar as pessoas para os problemas humanitários e para as violações dos direitos humanos.

A R E S P O N S A B I L I D A D E DA
IGREJA

UMA VISITA CORAJOSA,
MEMORÁVEL, MAS TRANSIGENTE

Que diz a Igreja acerca do direito dos povos a
autodeterminação? Que iluminação pastoral nos
traz, a luz da Fé, da doutrina e da tradição sobre o
futuro das populações de Timor-Leste?
Os cinco séculos de evangelização criam responsabilidades acrescidas a Igreja portuguesa.
Reconheçamos que a nossa tibieza nos tem
impedido de mobilizar os recursos disponíveis,
quer ao nível da comunidade portuguesa, quer ao
nível internacional.
Nesta matéria constata-se uma enorme falta
de informação sobre o que a Igreja tem feito acerca da "Questáo de Timor". A informaçáo não circulou. Mesmo os mais comprometidos sentem-se
pouco informados. O melindre da questão não
justifica táo pouca informação.
Por outro lado, nos encontros internacionais

A visita do Papa, João Paulo II, a diocese de
Dili, inquestionavelmente legítima, foi memorável,
quer pelo conforto interior e eclesial transmitido,
por certo, aos católicos timorenses, quer pela
repercussão internacional conferida a "Questão de
Timor".
Corajosa e decididamente o Papa foi sensível
as necessidades pastorais dos timorenses, desprezando as conveniências aconselhadas pela
prudência.
Ficou-nos, no entanto, a sensaçáo de grande
ambiguidade em face da situaçáo social e política
vivida pelo povo timorense, que a natureza pastoral da visita, precisamente por ser pastoral, não
podia olvidar.
Este sentimento radica-se, fundamentalmente, no facto de não ter havido gestos significativa-

No actual momento histórico, o dado mais
relevante da "Questáo de Timor" é, inquestionavelmente, a prática de um genocídio humano e
cultural que se abate sobre o povo timorense.
Consideramos que não se pode silenciar a
denúncia de tal genocídio, cujos contornos e
meios utilizados se revestem, aliás, de características altamente reprováveis.
Além disso, um genocídio nunca é justificável;
um genocídio é um crime contra a Humanidade.

A RESPONSABILIDADE DOS
PORTUGUESES

mente substanciais, tais como os contactos com a
comunidade dos crentes (padres, religiosos, leigos), não controlados pelas autoridades locais, a
denúncia das injustiças sofridas quotidianamente
pelos timorenses. Noutras visitas aqueles contactos fizeram parte do programa normal e a denúncia das injustiças concretas foi oportunamente
pronunciada.

PISTAS DE A C Ç A O
Como a função profética da Igreja não se esgota na mera denúncia, consideramos indispensável alinhar algumas pistas de acção concreta.
Convirá também reunir fundos de apoio a
Igreja de Timor, correspondendo aos seus apelos
concretos, e fomentar a formação de quadros timorenses (civis e eclesiásticos) valorizando a respectiva cultura. Cabe neste campo importante responsabilidade a Universidade Católica e a generalidade das escolas e institutos católicos portugueses.

Cremos ainda que o diálogo entre os católicos
portugueses e indonésios sobre todas estas
questões, promovido ao nível institucional pelas
hierarquias e pelas comissões de justiça e paz,
muito poderia contribuir para ser encontrada uma
solução política negociada. A divulgação das iniciativas tomadas nesta matéria contribuiria também para a sensibilização e mobilização de todos.
O Metanoia, para além de se dispor a colabo- ,
rar activamente nas iniciativas promovidas a nível
nacional, consentâneas com a identidade específica do movimento, vai criar um grupo de reflexão
permanente sobre os direitos humanos, que se
debruçará prioritariamente sobre a "Questão de
Timor". Paralelamente promoverá o estudo e debate desta questão entre os membros do movimento e divulgará as informações disponíveis.

(') Este texto, que a propósito da visita do Papa a Timor despoletou o debate no seio do Metanoia, foi o resultado de uma reflexão
alargada e foi, nessa altura, enviado às entidades eclesiásticas.

POR CADA FLOR ESTRANGULADA
HÁ M I L H O E S D E S E M E N T E S A F L O R I R

A situação do povo de Timor requer urgência.
Desafia-nos a não o esquecer e a alargar até aos
confins da nossa consciência, e da consciência de
todos os homens e mulheres, defensores da liberdade, o grito de denúncia e os gestos de solidariedade necessários.
É o momento de unir esforços, conscientes
que em face de poderosos interesses e da repressão brutal, a inocência dos indefesos torna-se
um escândalo intolerável, que não pode permitir
comodismos silenciosos.
Muitos homens e mulheres, ao longo destes
16 anos, têm-se envolvido directamente ou indirectamente na causa do povo timorense, procurando defender a sua justa reivindicação de liberdade e de direito a decidirem dos seus destinos.
As circunstâncias e a conjugação de poderes de
vária ordem têm contribuido para calar esta exigência legítima, favorecendo o domínio e a
opressão por parte da Indonésia.
Apesar da fragilidade das forças empenhadas
na causa da liberdade do povo timorense, o
primeiro exemplo de determinação vem-nos desse
mesmo povo; não só daqueles que têm assumido
a luta da resistência, mas cada vez mais das camadas jovens que se revêem na atitude de luta
dos mais velhos, e que eles próprios hoje prota-

gonizam. Este comportamento tem um imperativo
moral que nos interroga e que exige uma solidariedade activa.
Não nos substituindo aos timorenses, nem
aqueles que assumem a a
representação,
ousamos propor um gesto que possa não só simbolizar o envolvimento e a união solidária com esta
causa, mas contribuir para manter viva essa luta
de libertação e para alargar o mais possível a
tomada de consciência de todos os homens e
mulheres.
Como gesto de protesto e de solidariedade
propomos que, a partir de Dezembro, na primeira
noite de cada mês ( de Ipara 2), se acenda uma
vela pelo povo de Timo.r, na janela da nossa casa.
Que ela brilhe visível para que todos vejam, até
que o povo
de Timor possa exprimir-se livremente.
A fragilidade deste gesto que se transforme
num grande movimento de protesto e de resistência de todos nós contra as forças brutas da invasão e da opressão. Divulguemos esta iniciativa,
passemo-la além fronteiras, solicitando a colaboração dos amigos, de organismos internacionais,
de todas as comunidades religiosas. Que este
gesto possa unir todos os esforços de empenha-

mento pela causa de Timor, a que cada um se
sente chamado e pode realizar.
Que ninguém se aproprie deste gesto; ele
pertence só ao povo de Timor.
Juntemos a nossa fragilidade e façamos um
grande movimento de resistência e de exigência.

Ampliemos a voz daqueles que sofrem e são esmagados.
Lisboa, 15 de Novembro de 1991
Equipa Coordenadora do Metanoia

PLATAFORMA INTERNACIONAL DE JURISTAS
José Manuel Pureza (*)
Timor Leste não é um nó górdio do Direito
Internacional. A situação que, há 16 anos vive
aquele pequeno e corajoso povo, é juridicamente
clara e traduz-se, todos o sabemos, na violação
sistemática e institucionalizada dos mais elementares princípios e normas do Direito Internacional
do nosso tempo.
Dos direitos fundamentais da pessoa humana,
desde logo. O povo que sofre em Timor não é
uma entidade abstracta mas a multidão dos rostos
concretos de pessoas concretas. Mas há mais. A
questão de Timor Leste não é apenas a opção
entre uma dominação bárbara e uma dominação
branda: a questão é a dominação em si mesma.
E, por isso, sem beliscar minimamente o lugar fundamental dos direitos do homem neste quadro,
será sempre a auto-determinação a lacuna
número um.
Sendo assim incontestada a qualificação jurídica do drama timorense, ele fica como trágico
testemunho da inexistência, na sociedade internacional, de estruturas de autoridade superiores
aos Estados, responsáveis pela aplicação efectiva
do Direito Internacional. A questão de Timor Leste
é, mais do que jurídica, uma questão política: um
desafio a coerência exigível entre a prática real
dos Estados e os valores que as respectivas figu'ras cimeiras proclamam como sagrados e incontestáveis.
A s expressões de solidariedade humana e de
fidelidade a valores brotam dos actores sociais
antes de ganharem expressão ao nível dos aparelhos dos Estados.
Deixados ao livre jogo das conveniências
diplomáticas, os combates pela aplicação justa e

realmente integral do Direito Internacional perdemse, as mais das vezes, nos meandros dos desencontros ideológicos. das estratégias militares ou
das vantagens económicas. É esse um dos duros
ensinamentos da História: os Estados são elementos de segunda linha nesses combates; é nos
movimentos sociais autónomos que está verdadeiramente o segredo da solidariedade.

A Plataforma Internacional de Juristas por
Timor Leste nasce com esta convicção. São juristas dos quatro cantos do mundo que sentem,
magoados, a revolta pela não aplicação do Direito
Internacional. Às situações que, esquecidas, clamam por ela. Muitos vêm de associações de promoção dos direitos do homem. Outros são académicos a quem o prestígio e a responsabilidade não
roubaram as causas pouco famosas, cansativas e
desesperantes.
Ninguém vem em busca do sucesso imediato,
porque todos têm a serenidade de quem se sabe
porta-voz da Justiça. Mas todos vieram com impaciência, com o sentido da urgência anunciada
pelos massacres, pelo genocídio.
Timor Leste tem sido uma não questão, também no meio jurídico internacional. Esta Plataforma, sem se querer arvorar o exclusivo do trabalho jurídico sobre Timor, quer contribuir para a
desconsumação desse facto.
Um aviso a navegação. Para quem lhe quiser
pegar.

(*) Jurista de Direito Internacional, Professor na Faculdade de
Economia da Universidade Nova de Lisboa.

U M A

O P I N I A O

. . . ( * * )

Arnaldo d e Pinho(*)

1. Conheci a dimensão do drama de Timor

muito
cedo e, desde que a conheci, tornei-me membro
do grupo Paz e Justiça para Timor-Leste.
Mas reconheço que a dimensão do drama de
Timor-Leste só foi realmente apree-ndida através
dum fenómeno recente, que pôde ser filmado e
transmitido em muitas partes do mundo. Ora, para
quem conhece há muito tempo o drama do povo
maubere, o raciocínio é o seguinte: cem mortos é
horrível, mas quem se lembrou dos 200 mil já
abatidos por todas as formas?
Falar da reacção de João Paulo II é, pois,
algo que se deve fazer. Mas no contexto do esquecimento a que foi votado este povo por Portugal, pelos portugueses (jornalistas incluídos), pelas
Igrejas, pelas nações em geral. Falar da reacção
de João Paulo II fora deste contexto é pura
hipocrisia, mais uma, em relação a Timor-Leste.
Dentro do contexto geral de abandono a que
foi votado este povo, ainda sob administração
portuguesa, segundo a ONU, só posso justificar a
atitude do Vaticano (que distingo naturalmente do
Papa e da Igreja) em duas hipóteses: ou os canais
diplomáticos, inclusive os da diplomacia portuguesa, que tem um embaixador no Vaticano, não
têm funcionado bem, ou o Papa prepara-se para
uma acção de maior alcance (uma mediação, por
exemplo) que impede, naturalmente, que se
coloque no terreno numa simples posição de
denúncia.

2. O facto de o Papa ser bispo de

Díli, uma diocese com grande número de católicos (70 por
cento, ao contrário do resto da Indonésia, com
dois por cento) merece, desde logo, ser realça(') Padre, director da Faculdade de Teologia da Universidade
Católica (Porto), membro do grupo Paz e Justiça para Timor-Leste.
("') Texto publicado no jornal "Público", em 29.11.91.

do. Efectivamente, significa que a Santa Sé nunca
admitiu que o bispo de Dili se colocasse na Conferência Episcopal da Indonésia, ou seja, a Santa
Sé não ratificou a anexação de Timor-Leste po
Jacarta.
Isto dito, há duas coisas ao alcance da Santa
Sé e do Papa como bispo de Díli: a primeira é a
possibilidade de a Santa Sé comunicar as Igrejas
e as grandes religiões dentro do espírito de Assis
a situação dos direitos humanos em Timor. A segunda é oferecer-se para a mediação sobre o
futuro de Timor-Leste, dado que Xanana Gusmão,
sm entrevista publicada pelo "Diário de Notícias",
afirmou estar pronto a negociar, sem condições,
com a Indonésia.

3. Mais do que as declarações, venham de quem
vierem, feitas a propósito de e porque aconteceu
um massacre, eu aprecio os trabalhos dos grupos
de apoio a Timor-Leste, tais como A paz é possível em Timor-Leste ou Paz e Justiça para
Timor-Leste ou a Plataforma Internacional de
Juristas para defesa da autodeterminação de
Timor. É devido ao trabalho humilde e abnegado
destes militantes cristãos e não cristãos que a
questão do povo maubere está de pé.
É possível que, no futuro, a opinião pública
crie no seu seio novos grupos e novas iniciativas.
As recentes manifestações de jovens prometem
uma maior agitação pública, um maior conhecimento do drama de-~imor,uma maior responsabilização da comunidade internacional, uma maior
pressão sobre os governantes. Destes grupos,
fundamentalmente, depende o futuro de Timor, na
medida em que não se isolarem e souberem
apelar permanentemente e colaborar com todos
aqueles que, na política ou noutras instâncias, assumam este problema como uma questão da Humanidade e uma questão da dignidade nacional.

UM A M A N H A CHEIO D E JUSTIÇA E D E LIBERDADE(*)
Caros Irmãos e amigos de Timor e dos Movimentos Laicais Portugueses
Soube da vossa bela decisão de vos reunirdes para meditar sobre os dramáticos acontecimentos ocorridos ultimamente em Timor e para
rezar pelo martirizado Povo Maubere tão amado
dos portugueses.
Por estas palavras desejo felicitar-vos por
atitude tão cheia de solidariedade e caridade
cristãs.
É nas horas amargas da provação - como as
que se vivem agora em Timor - impostas pela injustiça e cinismo dos homens, que se manifestam
e se apreciam melhor os autênticos sentimentos
da fraternidade humana e cristã.
Que no tempo desta vossa assembleia
domine sempre a fé, a sabedoria, a solidariedade
e a lucidez evangélicas, que nos fazem gritar contra as atrocidades cometidas contra irmãos, que
muito amamos e nos firmam na certeza de que o
sangue criminosamente derramado se tornará, um
dia, semente de vida nova assente na liberdade,
na justiça e na paz.
O testemunho da vida de Cristo fundamenta
inabalavelmente a nossa esperança.
Convosco, peço a Deus, que sustente a fortaleza dos nossos Irmãos de Timor, nestas horas
tenebrosas da prova de sangue.
Convosco, peço a Deus, que a Igreja de
Timor com Mons. Belo retenha sempre viva na

sua memória a certeza de que são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de
Cristo, do Reino de Deus, da liberdade e da
justiça.
Convosco, peço a Deus, que nos ajude em
cada dia a sermos menos indignos de tão heróico
testemunho dos nossos irmãos de Timor.
Convosco, peço a Deus, que ilumine e fortaleça todos aqueles que têm nas mãos o poder de
fazer a justiça e a paz, em Timor, a fim de não fugirem as suas responsabilidades, deixando-se
enredar em cálculos menos respeitadores da dignidade deste Povo sofredor e dos inalienáveis direitos que lhe assistem.
Convosco, peço a Deus, pelos jovens e adultos mortos em Timor e pela sua felicidade eterna e
peço também por todos os timorenses vivos para
que nunca vacilem na fé, nem na determinação de
lutarem pela legítima e necessária libertação do
seu povo.
Em conclusão:
Estou convosco reflectindo e rezando pelos
nossos irmãos timorenses, nesta hora de dor e de
esperança, para que o amanhã cheio de justiça e
de liberdade não tarde.
Coirnbra, 19 de Novembro de 1991
(') Texto de D. ,João Alves, Bispo de Coirnbra, Presidente da
Comissão Episcopal para o Apostolado dos Leigos, enviado aos
participantes na Vigília realizada na Igreja do Campo Grande, em
Lisboa, no dia 19.11.91.

R E S P E I T E M O S O P O V O D E TIMOR (*)
Maria de Fátima Belo de Carvalho
,Na vigília do Campo Grande falou-se de
coisas sérias que afligem o mundo dos vivos, as
quais sensibilizaram, particularmente, todos os
que ali acorreram dispostos a partilhá-la, numa
atitude de gente adulta e comprometida.
Quero que, para o bispo auxiliar de Lisboa, D.
Albino, fique bem claro o seguinte: nós cristãos
também crescemos, também amadurecemos. Não
precisamos de desculpas, não percebemos o que
são fontes que não podem ser mencionadas por
secretismo diplomático - Cristo não foi diplomata,
nem economista, falou claro, em alto e bom som e

não consta que tivesse biblioteca...
Não pretendemos denunciar aquilo que já
todos sabemos como é, não estávamos ali para
acusar ninguém, ninguém o fez até o senhor falar;
estávamos sim numa atitude de oração e de solidariedade para com o povo de Timor-Leste.
A estrutura arcaica e desadaptada a mensagem de Cristo que a Igreja adoptou já não nos incomoda - é problema vosso. Mas tenham o bom
senso de não nos deitarem mais poeira para os
olhos no que respeita a Mensagem que Cristo nos
deixou. Tivemos a sorte de a saber entender por

nos merecem. Não precisamos de lá estar todos.
Basta que estejamos os que sentem como eles,
mesmo que a distância.

dentro, mas também sabemos das nossas incoerências e dizemo-lo de forma clara.
Pelo povo de Timor-Leste, que está, há 16
anos, a dar um exemplo de verdadeira heroicidade
pela defesa dos seus direitos e pela dignidade da
pessoa humana, tenhamos o respeito que e-s

('1

Texto publicado no Público de 20.11.91

A DIOCESE DE DILI E 0 12 DE NOVEMBRO(*)
Por esta informação, dada pelos "serviços
militares", dá-se a entender que os tristes acontecimentos ocorreram de novo na Igreja de Motael, e
que alguns "responsáveis da Igreja" estavam neles
envolvidos.
Por esta nota oficiosa dá-se a conhecer aos
católicos o seguinte:
1 V e l a s 6.30 horas do dia 12 de Novembro
de 1991, Terça-feira, houve missa do 15Qdia, pela
alma do jovem Sebastião Gomes, a pedido da
família. Celebrou a missa o Padre Alberto Ricardo,
pároco de Motael. Foi uma missa simples, sem
cânticos, sem homilia. Depois da missa, o pároco
dirigiu-se para a residência, sem saber de nada do
que ia acontecer.
2Wepois da missa, alguns fiéis voltaram para
as suas casas. Entretanto, a frente da Igreja, os
jovens começaram a organizar-se e foram andando a caminho do cemitério de Santa Cruz. Tinham
participado na Eucaristia cerca de mil pessoas;
entretanto os jovens iam gritando vivas e desfraldando bandeiras da Fretilin, de Portugal e panos
com escritos.
3Wiz-se que em frente ao palácio do Governador houve provocações e um Major do exército
indonésio foi ferido (esfaqueado).
4Wiz-se também que no posto de polícia
(Polwil lama) os jovens lançaram uma granada
que não explodiu. Em Lecidere perguntei a vários
jovens e eles não presenciaram este facto.
5Wepois de passarem o "Taman Pahlawan",
os jovens gritaram cada vez mais os "vivas": Viva
Sebastião!, Viva Timor-Leste, Viva Independência.
Alguns alunos do SMAK (escola católica de ensino
médio), do SMPK (escola católica primária) e da
escola diocesana, ao ouvirem a gritaria, sairam
das aulas e associaram-se também ao cortejo.
6QEntretanto, pelas 7.45 h., quando o cortejo
estava para entrar no cemitério, chegou uma
camioneta verde, trazendo militares armados, e
parou no cruzamento, junto ao SDK (Jardim infantil católico). Os jovens continuavam a gritar vivas, e eis que se ouvem as rajadas contra os
jovens e os alunos. Muitos foram abatidos, outros

'

atravessaram o cemitério e passaram para o lado
de Bemori. Outros ficaram retidos dentro do
cemitério. Não se ouviu um tiro de aviso, ou para o
ar ou para o chão. Os tiros foram dirigidos aos
presentes (a multidão).
7Vítimas:
a) MORTOS: testemunhas oculares viram
que cinquenta (50) corpos (cadáveres) foram
sendo atirados, como coisas, para dentro de duas
camionetas; uma testemunha fidedigna diz que
foram 80, os cadáveres, atirados de qualquer
maneira para dentro dos carros e outros metidos
em sacos (carol).
No meio do jardim, muitos jovens foram espancados e mortos. Foi uma cena horrenda. Um enfermeiro diz que ele "arrumou" 72 cadáveres!!!
b) FERIDOS: os jovens que não conseguiram escapar-se foram alvo da mais feroz pancadaria: socos, pontapés, cacetadas, baionetadas, e
alguns esfaqueados a sangue frio, na barriga, no
peito, etc..
0 s feridos(as) que eu próprio vi, no Hospital militar
de Lahane, eram 90 e todos em estado muito
grave!!!
c) Até hoje, os cadáveres ainda não foram
devolvidos às famílias!!!
8Velas. 11.O0 horas desse dia 12, fui no
carro da mulher do Governador com o Padre José
da Costa. Vimos feridos gravíssimos (eu vi quatro)
na capelinha. Havia outros em estado menos
grave. De repente, passa a nossa frente uma fila
de jovens, sem camisa e com as mãos em cima
da cabeça. Conduzidos pelos militares e polícias
ferozes, foram metidos em duas camionetas. Os
militares timorenses diziam palavrões quando
íamos a passar. Eu próprio ouvi "sacana".
9"esde
as 8.00 horas, entraram em
Lecidere-Casa do Bispo, 257 jovens (a maioria
alunos). Depois de ter falado com o chefe da polícia e ter pedido a ajuda do Padre Markus Wanandi
(padre indonésio), das 13 as 18 horas, transpor.
támos os 257 jovens para as suas casas. Pelo
meio-dia chegaram também 3 jornalistas ao paço
episcopal, um dos quais gravemente ferido. Dois

eram americanos, e o terceiro era uma jornalista
holandesa. Disseram que um colega deles estava
a morrer ...
1 0 W o cortejo de Motael a Santa Cruz não
estava nenhum sacerdote ou religiosa. Portanto,
tudo o que aconteceu ocorreu fora do âmbito da
Igreja de Motael.
1 1W o m o Igreja, lamentamos profundamente
a morte de seres humanos, muitos deles inocentes! Pedimos o descanso eterno para as suas almas e imploramos o perdão do Deus Altissimo

para os autores do crime.
Dili, 14 de Novembro de 1991.
Carios Filipe X. Belo, SDB
Bispo Tit. de Lorium
Administrador Apostólico de Dili.
(') Nota Oficiosa da Diocese de Dili, Timor Oriental, acerca dos
acontecimentos do dia 12 de Novembro de 1991, no cemitério de
Santa Cruz - Dili. A nota da diocese começa com uma fotocópia
de jornais indonésios (JAWA POS e KOMPAS do dia 13 de
Novembro.

AMNISTIA I N T E R N A C I O N A L

ACÇÃO URGENTE
(Timor-Leste)
No seguimento dos acontecimentos verificados em Timor-Leste, a Amnistia Internacional solicita a todos os interessados que enviem apelos:
- Expressando grave preocupação sobre os
relatos de que as tropas indonésias abriram fogo
sobre uma multidão de pessoas em romagem ao
cemitério de Santa Cruz, onde se encontra a
sepultura de Sebastião Gomes Rangel, matando e
ferindo inúmeras pessoas.
- Expressando preocupação pelo facto de
inúmeras pessoas terem sido detidas em conexão
com este incidente, correndo agora o risco de
serem torturadas ou maltratadas.
- Apelando as autoridades pela realização de
uma investigação imparcial e independente, de
preferência conduzida por autoridades externas a
Indonésia, nomeadamente o Relator Especial das
Nações Unidas para as Execuções Sumárias ou
Arbitrárias, e para que os seus resultados sejam
tornados públicos.
- Pedindo que seja permitido a organizações
não governamentais que trabalham pela defesa
dos direitos humanos assistirem como observadores a esta investigação.
- Apelando as autoridades indonésias pela

Para os interessados aqui fica a conta de
apoio a resistência timorense.
Conta de apoio a Timor-Leste:
Assinatura em nome de Emília Gusmáo,
mulher de Xanana Gusmão;
Conta n V 4 0 0001430,
da Caixa Geral de Depósitos.

libertação de todos os que se encontram detidos
exclusivamente em razão das suas convicções
políticas não violentas.
- Pedindo as autoridades que assegufem que
todos os responsáveis pelas mortes ou por tortura
ou maus tratos de prisioneiros sejam trazidos perante a justiça.
ENVIAR O S APELOS PARA:
Minister of Justice, Jalan Rasuna Said, Kav 6-7,
Kaningan, Jakarta Selatan, Indonésia.
Telegramas: Justice Minister, Jakarta, Indonésia.
Telexes: 44404 DITJENIMIA
Faxes: 62 21 32 1625
Military Commander for East Timor
Brig. Gen. Warouw
Markas Besar KOREM 164
Dili, Timor Timur, East Timor
Telegramas: Brig. Gen. Warouw,
Dili, East Timor
Governor of East Timor, Ir. Mário Carrascalão
Gubernur KDH Tk I Timor Timur
Jalan Inpantai D. Henrique, Dili, East Timor.

Para os interessados aqui fica a conta de
apoio à Igreja Timorense.
Conta Timor precisa de nós
Conta n." 109585.6
Banco Pinto & Sotto Mayor
Balcão Rua do Ouro

A SITUAÇAO DOS IMIGRANTES
VIOLA OS DIREITOS DO
HOMEM
O Metanoia subscreveu,juntamente
com outras associações (cristãs,
sindicais, de defesa dos direitos dos
emigrantes, movimentos da Acção
Católica...) no dia 10 de Dezembro,
dia Mundial dos Direitos Humanos, o
seguinte documento, o qual foi entregue aos orgãos de soberania, aos
diferentes grupos parlamentares e
divulgado nos orgãos de comunicação social. Este documento foi
preparado pelo CARE (Centro de
Apoio a Reinserção de Emigrantes),
do qual fazem parte as centrais
sindicais, o COPIC e a Obra Católica
para as Migrações (OCPM).
"Existe um grande consenso
nacional sobre a necessidade de
resolver com urgência a situação dos
imigrantes, que ainda se encontram
em situação ilegal em Portugal e que
são, na sua esmagadora maioria,
provenientes dos países lusófonos.
O anterior Ministro da Administração Interna, Dr. Manuel Pereira,
prometeu:
A legislação sobre imigração vai
estar pronta ainda este ano (1991) e
o problema dos clandestinos estará
resolvido até a abertura das fronteiras comunitárias em 1993,, (Público,
4 de Setembro de 1991).
Foi um sério compromisso que
terá de ser honrado. Devemos ter
presente não só a aceleração do
processo de construção europeia,
como inclusivé as dolorosas violações de direitos humanos em 'que se
traduz a manutenção, em alguns
casos há muito mais de uma dezena
de anos, de imigrantes em situação
ilegal.
Alguns desses imigrantes chegaram inclusivé a' Portugal com a cidadania portuguesa, tendo sido dela
privados após a descolonização e
conduzidos a situação de imigrantes
ilegais.
Apesar de imigrantes ilegais
eles e os seus filhos aqui nascidos,
grande número dos quais nem se-

quer têm existência civil em virtude
da situação de clandestinidade em
que os pais são obrigados a viver,
têm aptidão para invocar os direitos
e liberdades garantidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem <(semdistinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo,
de língua, de religião, de opinião
política ou outra, de origem nacional
ou social, de fortuna, de nascimento
ou de qualquer outra situação~~
(artQ
2~).
A prolongada omissão em criar
mecanismos legislativos que permitam regularizar estas situações, bem
como o retardamento no deferimento
de pedidos de regularização apresentados há anos, põem em causa
nomeadamente o direito a segurança
mantendo-os numa permanente insegurança; o direito ao trabalho obrigando-os a aceitar qualquer emprego e retribuição; o direito a saúde
não Ihes permitindo os normais
cuidados hospitalares; o direito a
segurança social não Ihes permitindo
descontar para os sistema de segurança social e dele beneficiar. Esta
situação de clandestinidade impedeos inclusivé de exercer o direito de
casar.
O estatuto dos filhos dos imigrantes ilegais é particularmente
chocante pois deles nem sequer se
poderá dizer que contribuiram de
qualquer forma para a situação em
que se encontram.
Privados muitos deles de existência e personalidade civil, verificam-se relativamente a eles graves
violações dos direitos consagrados
na Convenção sobre os Direitos da
Criança, já ratiticada por Portugal. A
título de exemplo, é o que acontece
com o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar
de serviços médicos e de reeducação (artg 24Q da citada Convenção);
o direito a beneficiar de segurança
social (artV6Q);o direito a um nível
de vida suficiente, de forma a permitir o seu desenvolvimento físico,
mental e espiritual, moral e social
( a r t W 7 " ; o direito a educação,
tendo em vista assegurar progressivamente esse exercício na base de
igualdade de oportunidades (artQ
28". E tempo de pôr termo a esta
situação, procedendo a regularização extraordinária dos imigrantes

ilegais, criando condições para a sua
inserção harmoniosa na sociedade
portuguesa, assegurando também
relativamente a eles os ideais generosos dos Direitos do Homem.
As associações signatárias desta declaração manifestam a sua preocupação com esta situação e o seu
empenhamento na sua resolução
urgente.

I......

FORMAÇAO DE LEIGOS A
DISTÂNCIA
O Centro de Estudos Pastorais
(CEP), em colaboração com o Instituto Internacional de Teologia a Distância (Madrid), acaba de criar um
curso de formação a distância. O
Plano de formação destina-se a
"leigos que queiram adquirir uma
formação completa em ordem ao
apostolado e ao testemunho da sua
fé na sociedade". Outros dos destinatários são os grupos apostólicos,
movimentos e associações de leigos,
grupos paroquiais, etc., tendo estes
a possibilidade de serem acompanhados por um monitor-tutor.
O Plano de Formação, cujo
lema é "A vocação e missão dos
leigos na Igreja e no mundo",
"pretende capacitar os leigos a
estarem presentes e a participarem
na vida pública de acordo com a fé
cristã, com os ensinamentos da
Igreja e com o momento histórico
que vivemos".
0 s temas oferecidos pelo Plano
de Formação agrupam-se em três
núcleos temáticos. O primeiro núcleo
pretende introduzir de forma vivencial os temas fundamentais da mensagem cristã; do segundo, que pretende sensibilizar o leigo para a nova
situação da história que se está a
viver e dar-lhe critérios de avaliação,
fazem parte temas como "O
Homem", "O Grupo Social" e "A
Sociedade"; o terceiro núcleo pretende estimular a participação dos
leigos na vida pública e dele fazem
parte áreas como "A Doutrina Social", "Economia e Ética", "A Família",
"A ~olí'tica"e "A Cultura".
O material pedagógico para o
estudo compreende textos, provas
académicas de avaliação a distância,

,

participação em seminários e, para
os armos, assistência de um monit o r - k r . A inscrição poderá ser feita
em qualquer época do ano.
Se estiver interessado, poderá
contactar: Centro de Estudos Pastorais (CEP) - Seminário dos Olivais,
1800 Lisboa. Tel: 943 55 40.
J.C.
mmmm.wm

V ENCONTRO ECUM ENI C 0
EUROPEU
Reuniram-se, de 13 a 17 de
Novembro, em Santiago de Compostela (capital da Comunidade Autonómica da Galiza), responsáveis
católicos, protestantes, anglicanos e
ortodoxos. 0 s 126 participantes, que
representavam as duas mais importantes estruturas representativas das
Igrejas cristãs da Europa - o Conselho das Conferências Episcopais da
Europa (CCEE), católico, e a Conferência das Igrejas Europeias (KEK),
que reúne 121 denominações
protestantes, ortodoxas e anglicanas
- reuniram--se, sob o tema "Missão e
evangelização na Europa actual",
para debater a (re)evangelização da
Europa. De Portugal participaram o
pastor Irineu Cunha, da Igreja
Metodista, Fernando Soares, bispo
da Igreja Lusitana, António Monteiro,
bispo católico de Viseu, e ainda o
pastor José Leite, da Igreja Presbiteriana, actualmente a trabalhar em
Genebra, na Conferência das Igrejas
Europeias.
Logo na abertura do encontro, o
arcebispo de Milão e presidente do
CCEE, o cardeal Carlo Maria Martini,
deu o mote: tornar a fazer do cristianismo europeu a "vanguarda" da
evangelizaçáo. Trata-se, no fundo,
da procura de Deus numa Europa
altamente secularizada. "E possível
viver uma civilização altamente tecnológica e sociologicamente secularizada, não só sem renegar a fé
cristã, como experimentando o seu
significado para a situação contemporânea". Por outro lado, os cristãos
europeus são chamados a oferecer
uma contribuição as novas Igrejas
(comunidades cristãs do terceiro
mundo), que deverão afrontar o
mesmo problema dentro de 15 ou 20
anos.
Mas, numa Europa secularizada, é importante perceber a plurali-

dade e a diversidade cultural e religiosa que a compõem e ter a humildade de reconhecer que "existem diversas formas de acreditar em Jesus
Cristo e perceber que não conhecemos a vontade total sobre Ele", tal
como afirmou o bispo de Viseu.
Na procura de novos caminhos
que levem a unidade, não a uniformidade, as igrejas enfrentam t-tovos
desafios vindos de Leste. As Igrejas
orientais, bastante fechadas e
atrasadas em relação as ocidentais,
enfrentam os desafios decorrentes
da liberdade política e do despoletar
dos nacionalismos, aos quais se
encontram, muitas vezes, ligadas.
Por outro lado, num tempo em que a
Europa procura destruir as barreiras
que separam os países membros,
outros muros se vão erguendo a Sua
volta, fechando-se cada vez mais
sobre si própria. Numa altura em que
se comemoram 500 anos de descobrimentos, é importante criar novas
solidariedades com esses povos.
Apesar das tensões, existem
vias que importa potenciar, numa
atitude de estreita colaboração e não
de concorrência entre as Igrejas
cristãs.
Todos têm consciência de que
há um longo caminho a percorrer,
mas, por outro lado, também há a
consciência de que existem áreas
em que as Igrejas têm um papel a
desempenhar, e quanto as quais
existe um certo consenso, tais como
os direitos humanos, os problemas
ecológicos, a solidariedade com os
países nao industrializados, etc.
Também foi reconhecido que
são necessários grandes esforços
para que o ecumenismo seja verdadeiramente sentido pelos fiéis das
várias Igrejas.
Sente-se que da parte dos
vários representantes das Igrejas,
nomeadamente em Portugal, há uma
grande vontade em levar a prática o
ecumenismo.
Como afirmava um dos participantes "Nas relações ecuménicas,
devemos basear-nos menos na exigência da unidade e mais no mandamento do amor a Deus e aos
homens".

A.M.1J.C.

m m m m r n m ~

Ler "UM ALMOÇO NUNCA É
DE GRAÇA" é descobrir as potencialidades do diálogo entre dois
mundos (a indústria e a universidade), que mútuamente se invejam ou
menosprezam, que no fundo se desconhecem, mas não deixam de ter
muitas ideias preconcebidas sobre a
realidade do outro.
São dois mundos que atravessam muitas das nossas "questões
profissionais" - a segurança do salário, o lucro, a eficácia, a carreira, a
justa retribuição, a realização pessoal, a ligação do ser profissional
aos outros espaços do ser pessoa, a
fidelidade aos princípios...
Com humor e os estereótipos
necessários a qualquer romance
mas com os quais a vida real também não deixa de nos presentear,
vamos assistindo ,ao encontro
desses mundos e percebendo como
cada medalha tem o seu reverso e
0s "diferentes" podem ter tantos
pontos comuns.
No fim fica-se com a sensação
de que uma lufada de ar fresco entrou nalgumas das gavetas fechadas
dos nossos "conceitos arrumadinhoç" e se por lá deixou algumas
contradições mais ou menos confusas também trouxe a esperança de
que afinal... talvez valha a pena
apostar ainda no que já julgavamos
esgotado e é sempre bom manter as
portas e janelas abertas sobre o diferente.
~ í t u l o"UM
:
ALMOÇO NUNCA É DE
GRAÇA; titulo original: "NICE
WORK. Autor: David Lodge. Edição:
Gradiva, 1990.

Francisca Cordovil
.
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Ler "LORDS OF POVERTY" é
pelo menos inquietante para qualquer pessoa mas particularmente incómodo para quem exerce uma actividade profissional que lida com os
chamados problemas do desenvolvimento.
O relato dos grandes negócios
e inconcebíveis privilégios que as
gigantescas organizações internacio

nais de "apoio a,.." alimentam, não
nos deixa sequer o refúgio da incredulidade porque tudo fica muito claro
apesar da vontade que teríamos de
fingir
que
não vemos.
.
A distância entre as soluções
"vendidas" e os problemas reais é
tão grande como a diferença entre
os tráficos de influências e os processos de solidariedade activa que
não se substituem nem se impõem
aos que pretendem apoiar.
E um duro golpe no efeito tranquilizador da nossa consciência que
a existência dessas organizações
em princípio nos trazia. É a parte
triste da história sobre as motivações
dos humanos na mobilização de
imensos em que tantas
vezes se transformam em fins o que
não Dassava de meios.
um choaue de
é
realismo que nos obriga a penÇar no
verdadeiro significado do poder, dos
diferentes poderes, da diferença
entre quantidade e eficácia, entre
dispensar aos outros o que nos sobra OU procurar com eles a forma de
encontrarem o que realmente Ihes
falta.
Diferença entre apagar o lado
incómodo da miséria ou estar disponível para ajudar o outro a ser cada vez mais ele próprio na sua força
e riqueza insubstituíveis.
Apesar de uma certa revolta e
desilusão com a incapacidade e hipocrisia das grandes soluções institucionalizadas, uma saudável sensação de que nada substitui o contacto pessoa a pessoa, de que não
há cotização ou fiscalidade que nos
possam dispensar do ser solidário
aqui agora até onde o nosso estar
alcance.
No fim ficam perguntas sobre
quais são os verdadeiros "pobres" e
onde pode estar o poder de construir
um mundo melhor, quem são os salvadores e quem precisa de ser
salvo, o que são e para que servem
as benesses do "desenvolvimento".
IMas

Título: "LORDS OF POVERTY".
Autor: Graham Hancock
Edição: Macmillan London Ltd, 1989

Francisca Cordovil

AOS LEITORES DA VIRAGEM

As nossas desculpas, sobretudo
ao Manuel António Ribeiro, pelas
gralhas, algumas bem grandes!, do
último número da Viragem.
Com a publicação deste número, encerramos o primeiro ano da Viragem. Procurámos, ao longo dos 6
números, fazer o melhor possível e
despoletar o debate sobre algumas
questões que nos pareceram pertinentes. Nem semore.
. , ou muito raramente, conseguimos o que desejavamos, Mas, apesar das dificuldades, pensamos que valeu a pena. E
se é verdade que vozes houve que
criticaram a revista, e ainda bem que
assim foi, outras houve que nos expressaram o seu apreço por ela. 0
importante é que a experiência de
um ano de trabalho nos levou a ter
conscjència dos nossos limites e a
reconhecer a nossa ~ r ó ~ r fi raailia"
dade.
Continuaremos a apostar num
conteúdo que possa despoletar o
debate e o confronto de ideias, bem
como a apresentação de questões
importantes para os vários meios
profissionais.
Aproveitamos a oportunidade
para lembrar que o valor da assinatura do próximo ano é 1.200$00 e o
preço avulso 250$00. Aos que
ainda não regularizaram a sua assinatura, agradecíamos que o fizessem; aqueles que já o fizeram, solicitamos que regularizem a assinatura referente a 1992. A todos solicitamos que façam um esforço de angariação de assinantes, para que
este projecto não seja apenas nosso,
mas de todos aqueles que com ele
se identificam.
Saudações amigas.
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